ZAČNI
S BADMINTONEM

Začni s badmintonem program školního badmintonu
o má za cíl zapojit do sportování co nejvíce dětí
o je postavený tak, aby pomáhal učitelům rozvíjet
jejich dovednosti, vědomosti a sebedůvěru při
plánovaní a implementaci bezpečných a zábavných
hodin badmintonu
o ukazuje učitelům jak učit badminton na školách

o nemá za úlohu vyškolit učitele na badmintonové
trenéry
o je vytvořený Světovou badmintonovou federací
(BWF) a realizují ho školitelé Českého
badmintonového svazu (ČBaS)

Přehled materiálů

o Učitelský manuál
- pomáhá lépe porozumět badmintonu
o 22 plánů lekcí
- konkrétní příklady a postupy výuky

o 92 videoklipů zobrazujících
aktivity zahrnuté v plánech lekcí
Materiály jsou dostupné ve slovenštině ke stažení na
http://czechbadminton.cz/zacni-s-badmintonem
V současné době objednáno ze Slovenska dalších
50ks učebnic.

Projekt Shuttle Time v ČR
•

ČBaS má udělenou akreditaci pro provádění vzdělávacího programu Začni s
badmintonem do roku 2017; znovu požádáno na MŠMT o prodloužení
akreditace; 21 vyškolených lektorů, trenér Martina Bernaciková

•

V roce 2015 až 2017 proběhlo 24 školení pro učitele, včetně jednoho pouze pro
učitele ze 13 vysokých škol. Každý rok v letním semestru běží kurz pro
studenty na FTVS UK. Zúčastnilo se přes 300 učitelů základních, středních i
vysokých škol a lektorů Domů dětí a mládeže. Mezi účastníky se objevili i
zájemci z řad trenérů či vedoucích kroužků. Všichni absolventi kurzů Začni s
badmintonem obdrželi mezinárodní certifikát BWF Shuttle Time Teacher.

•

O základech badmintonu, jeho výuce a organizaci ve školní TV se dozvědělo
téměř 150 různých škol ze všech koutů ČR.

•

Vzdělávací projekt si objednala např. agentura Kroužky pro děti,
která provozuje kroužky po celé ČR nebo Ústřední škola ČOS.

•

Plán – zařadit badminton do osnov základního vzdělávání

Podpora projektu
• Badminton Europe (BE) a Badminton World Federation
(BWF) - pokryje minimální náklady na realizaci
jednodenního kurzu
• Získán grant BWF na fotografování – fota z ČR na
webových stránkách a facebooku BWF, na
propagačních letácích
• Požádáno o grant Mezinárodního olympijského výboru
(IOC) na překlad učebnic, vybavení do škol, překlad
videí
• Kurz objednaný jinou organizací financují tyto
organizace

Školní soutěže
• Navázána spolupráce s Asociací školních sportovních
klubů (AŠSK) – badminton na stránkách AŠSK, garant
• 2017 první republikové finále středních škol v Českém
Těšíně – děkujeme
• Zařazení data pro rok 2018 RF středních škol (Ostrava)
a druhého stupně základních škol (Superstars Most) do
kalendáře akcí AŠSK; oblasti mohou podpořit organizaci
krajských soutěží – kontaktovat místní AŠSK
• Pravidla soutěže 2+2 na 5 bodů, 1 set

Plán na další období
• Postupná realizace školních soutěží střední školy
II.stupeň základní školy
I.stupeň
• Školení do konce roku 2017 – Praha,
Kladno, Liberec a další; zapojení dalších
oblastí
• Registrace nových klubů díky projektu
• Vybavení škol

Kontakt
Mgr. Markéta Osičková
koordinátorka programu Začni s badmintonem
tel: 723 138 382

mar.osickova@gmail.com
http://czechbadminton.cz/zacni-s-badmintonem

Poděkování Západočeskému badmintonovému
svazu za největší aktivitu.

