
Podmínky pokusného ověřování 

1. Termín zahájení a ukončení prodloužení pokusného ověřování 

Pokusné ověřování bude zahájeno 11. května 2015 vyhlášením prodloužení programu 

pokusného ověřování a ukončeno bude 31. srpna 2018.  

Zařazení žáka do pokusného ověřování 

2.1. Do pokusného ověřování se od 1. září 2016 do 30. června 2018 zařazují žáci 

1. až 3. ročníku základní školy, kteří navštěvují školní družiny. Zařazení žáka do 

pokusného ověřování podmiňuje souhlas jeho zákonných zástupců. 

2.2. Do pokusného ověřování je zařazeno vždy pouze jedno oddělení školní družiny 

v ročníku základní školy, která se do pokusného ověřování zapojila. 

2.3. V případě, že u žáka, který bude zařazen do pokusného ověřování, vzniknou 

zdravotní či jiné potíže omezující účast v celém pokusném ověřování, může být 

takový žák se souhlasem ředitele školy z pokusného ověřování vyřazen. 

2.4. Pokusné ověřování neomezuje možnost přestupu žáka na jinou školu (v tom případě 

by byl z pokusného ověřování vyřazen, pokud by jeho nová škola a skupina také 

nebyla zařazena do pokusného ověřování). 

2.5. Škola účastnící se pokusného ověřování bude program realizovat v rámci školní 

družiny. 

3. Další podmínky pokusného ověřování pro základní školu 

3.1. Na zařazení školy do pokusného ověřování není právní nárok. 

3.2. Ředitel školy je zodpovědný za průběh a plnění podmínek tohoto pokusného 

ověřování. 

3.3. Učitel TV/trenér zapojený do pokusného ověřování zodpovídá za kvalitu aplikace 

metodiky pohybu do praxe. 

3.4. Ředitel školy oznamuje změny v pokusném ověřování na škole NÚV průběžně 

a neprodleně. 

3.5. O zahájení a podmínkách pokusného ověřování informuje ředitel školy zřizovatele 

školy a ČŠI, projedná záměr se školskou radou, vysvětlí záměr zákonným zástupcům 

žáků. 

3.6. Pilotní škola vyhodnotí průběh a výsledky pokusného ověřování za příslušné období 

ve zprávě, jejíž strukturu, formu zpracování a časový harmonogram stanoví řídící 

tým. Zprávy všech pilotních škol budou zaslány ve stanoveném termínu a formě 

určenému pracovníkovi Národního ústavu pro vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 

Praha 10, který vypracuje souhrnnou závěrečnou zprávu. 

3.7. Škola informuje pracovníky řídícího týmu pokusného ověřování a evaluátorů 

při návštěvách, případně na vyžádání telefonicky nebo prostřednictvím elektronické 

pošty o požadovaných aspektech týkajících se realizace PO v jejich škole. 

3.8. Vychovateli ve školní družině nebude nijak změněn stávající pracovní úvazek a navíc 

se doporučuje, aby se mohl účastnit programu jako náslechových hodin. 

4. Další podmínky pro MŠMT a NÚV 

4.1. Prodloužené pokusné ověřování bude řídit MŠMT, realizovat ho bude NÚV. 



4.2. NÚV bude o prodloužení pokusného ověřování a jeho působnosti informovat Českou 

školní inspekci. 

4.3. Ministerstvo si na základě průběžných výsledků pokusného ověřování vyhrazuje 

právo pokusné ověřování ukončit. 

4.4. NÚV ve spolupráci se členy řídícího týmu podle svých sledování a podle závěrečných 

zpráv škol zpracuje do 31. srpna 2018 souhrnnou závěrečnou zprávu o pokusném 

ověřování. 

4.5. Souhrnná závěrečná zpráva o pokusném ověřování bude zaslána MŠMT. Zpráva bude 

pak do jednoho měsíce projednána za účasti zástupců škol zařazených do PO a 

řídícího týmu. 

4.6. Pracovníci řídícího týmu mají povinnost sledovat realizaci programu na školách 

zapojených do pokusného ověřování včetně poskytnutí konzultace rodičům 

(zákonným zástupcům), pokud o to požádají. 

4.7. Ministerstvo a členové řídícího týmu pokusného ověřování jsou oprávněni provést 

kontrolu dodržování těchto podmínek. 

 


