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100 let českého sportu

▪ Projekt k příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného státu

▪ Oslava bohaté historie českého sportu

▪ Vyvolání pocitu hrdosti na český sport mezi širokou veřejností

▪ Významný edukační rozměr mezi žáky základních a středních škol

▪ Vzbuzení většího zájmu o sport i jeho historii mezi mladými lidmi



Popis projektu

Dvě základní části:

1. Edukační soutěž základních                
a středních škol 

2. Navazující sportovní anketa pro 
širokou veřejnost 



Edukační soutěž žáků 100 let českého sportu

▪ Určena pro žáky středních a základních škol.
▪ Spojena se soutěží Hejtmanův pohár, kterou pořádá Asociace  
  amatérských sportů ČR.
▪ Bude probíhat od února do června 2018 a bude rozdělena do 
  14 krajů.
▪ Školy probádají historii českého sportu ve svém okolí či v kraji, 
  vytvoří projekty a tím i nominace pro jednotlivé kategorie.
▪ Kategorií bude celkem 8. Do každé z nich mohou přihlášené 
  školy zaslat 4 různé projekty. 



Soutěžní kategorie

 
1) NEJ sportovec českého století (hlavní kategorie)
2) NEJ kolektiv českého sportu
3) NEJ sportovní událost
4) NEJ stavba českého sportu
5) NEJ osobnost českého sportu
6) NEJ rekord českého sportu
7) NEJ výrok či gesto českého sportu
8) NEJ vynález či inovace v českém sportu



Přihlášení a zpracování soutěžního projektu
▪ Do soutěže se může přihlásit vždy jen celá škola, jednotlivci ale 
  mohou doporučit školu do soutěže.
▪ Škola skrze speciální webovou aplikaci nahraje do soutěžní 
  kategorie projekt, který bude obsahovat textový popis sportovce, 
  události, stavby apod. dle kategorie, dále fotografie, obrázky, 
  videa a další doprovodnou dokumentaci.
▪ Rozsah textu jednoho projektu bude omezen počtem 3000 znaků 
  vč. mezer.
▪ Žáci by podklady pro svoje projekty měli shánět a hledat v 
  archivech školy či knihovny, místní kronice, měli by oslovovat 
  rodiče a prarodiče a využít jejich vzpomínek. Zdrojem bude 
  samozřejmě také internet.



Hodnocení projektů a nominace do ankety

▪ Hodnotit projekty bude komise Asociace amatérských sportů ČR.
▪ Hodnotit se bude originalita, kvalita, obsah zpracování, možnost
  ověření zdrojů atd.
▪ Dva nejlépe bodově hodnocené projekty v každé kategorii a každém 
  kraji budou nominovány do užšího výběru.
▪ Z tohoto výběru bude mít veřejnost možnost určit vítěze v každé 
  kategorii právě formou ankety 100 let českého sportu.



Anketa 100 let českého sportu

▪ V září a říjnu 2018 bude probíhat anketa 100 let českého sportu.

▪ Hlasovat bude široká veřejnost a vybírat bude z nominací 
  v 8 kategoriích. Nominace vzejdou z projektů základních a středních 
  škol a hodnocení Asociace amatérských sportů ČR (viz výše).

▪ Souběžně s anketou budou vítěze ve všech kategoriích 
  hodnotit také odborníci (odborné komise složené ze sportovců, 
  trenérů, novinářů či komentátorů). 

▪ V listopadu 2018 proběhne slavnostní vyhlášení ve všech kategoriích 
  a předání cen školám – slavnostní odpoledne / večer. 



Kronika českého sportu 
Aplikace
 

▪ Z vybraných nominací bude v druhé polovině roku 
  2018 zpracována kronika 100 let českého sportu. 
  Žáci a jejich učitelé budou v této kronice uvedeni 
  jako autoři (další pozitivní motivace).

▪ Vznikne také webová i mobilní aplikace, kde budou 
  uvedeny nejlepší projekty a jejich autoři. Součástí
  bude také edukační kvíz.



Organizátor: Asociace amatérských sportů ČR, z.s

▪ Asociace amatérských sportů České republiky je občanským 
  sdružením, které bylo založeno v roce 2010.
▪ Jeho hlavním cílem je posílení postavení sportu ve společnosti se 
  všemi jeho pozitivními dopady, a to zejména u dětí a mládeže.
▪ Za tímto účelem pořádá asociace soutěže Talent roku a Hejtmanův 
pohár.
▪ Talent roku se koná už od roku 2010 a je to soutěž určená pro všechny  
  žáky základních škol v České republice. Hlavním cílem je podpořit zájem 
  škol, jejich žáků a všech dětí o sport, motivovat je k vlastním pohybovým 
  aktivitám a pěstovat v nich soutěživost a hrdost na vlastní výkony a 
  úspěchy.  
▪ Hejtmanův pohár se koná už od roku 2015, tří dosavadních ročníků se 
  zúčastnilo celkem 570 škol a bezmála 160 tisíc dětí.


