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Proč zrovna golf??
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• Povědomí  veřejnosti o golfu je k 
velké škodě vesměs negativní a 
doprovázeno mnoha předsudky 

• Velmi mnoho dětí sedí doma   u 
pc a nehýbe se 

• Je velmi málo sportů, které 
mohou zkusit všichni bez rozdílu  
věku, tělesné váhy a fyzické 
kondice 

• Sport  na celý život 
• Sport s vysokou etikou chování 

• Proč tedy nezkusit nabídnout 
něco nového právě dětem..?



Výuková obdoba golfu – systém SNAG
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• Šikovný a bezpečný 
instrument k výuce dětí i 
dospělých 

• Názorný, snadno 
pochopitelný a hravý 

• Využitelný venku i uvnitř, 
nezávisle na sezóně 
nebo počasí 

• Použitelný všude tam, 
kde jsou děti – ve 
školách, školkách, na 
hřištích a sportovištích



Sportovní náčiní do tělocvičny,  

na hřiště i na louku
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Děti a sport
• Jestliže umí téměř každé 

dítě kopnout do míče, 
nasednout na kolo, hrát 
ping pong nebo líný 
tenis, proč by nemohlo 
umět taky trefit míček 
holí.. ? 

• Je třeba dětem novou 
možnost nabídnout. A 
škola nebo školka je      k 
tomu ideální místo
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Výuka golfu se SNAGem
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• Systém SNAG má vlastní,  
podrobně zpracovanou 
metodiku výuky 

• Klademe důraz na rozvoj 
sportovních a pohybových 
dovedností dětí od 5-ti let 

• Metodika systému rozvíjí zároveň 
anglický jazyk, matematiku a 
etiku chování – slušnost, 
ohleduplnost a týmovou 
spolupráci 

• Výuka je vedena pouze 
proškolenými a certifikovanými 
instruktory



Cíle projektu
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• Zlepšení pohybové aktivity 
dětí i dospělých 

• Zavedení nového sportu do 
školních osnov 

• Zapojení celých rodin a 
různých skupin společnosti 
do hry 

• Zapojení hendikepovaných i 
seniorů do hry 

• Rozšíření a zlepšení 
pozitivního povědomí 
veřejnosti o hře golfu



Seznámit děti s golfem lze různě:
Např. takto : 

Plácek u parkoviště 

Nebo takto : 
Sál kulturáku v Milovicích
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Anebo taky takto:    Sportovní hala ve Strakonicích
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SNAG jako tělocvičné nářadí
• Aktuálně se golf se SNAGem učí děti z 37mi základních škol a 5ti školek, celkem 

je právě ve výuce více než 500 dětí 
• Obeznámeno s golfem se SNAGem bylo již přes 8 tis. dětí 
• Výuku golfu se SNAGem mají již dvě ZŠ v osnovách a další školy chtějí 

následovat 
• Cílem je rozšířit výuku golfu na většinu škol v celé ČR, a to formou odpoledních              

kroužků nebo hodin TV
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Co je třeba:
• Jednat s řediteli škol a motivovat učitele tělocviku 
• Předvést ukázkové hodiny golfu se SNAGem v rámci tělocviku nebo 

sportovních akcí 
• jednat se školskými odbory magistrátů měst a zajistit podporu 

odborníků na sportovní a pohybové aktivity dětí 
• Projednat možnosti financování projektu z několika zdrojů: 

ČGF/ ČSTV 
Dotace regionální  a komunální  samosprávy 

Granty EU 
Sponzorské dary a financování ze soukromých zdrojů
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Podmínky pro nové členy projektu
•     ZŠ musí mít navázanou spolupráci s golfovým klubem v regionu a dohodu s proškoleným a certifikovaným 

instruktorem systému SNAG 

•  - tato podmínka je důležitá jednak z důvodu záruky kvality výuky a dále s ohledem na návaznost metodiky SNAGu 
na metodiku výuky regulérního golfu. 

•  - spolupracující golfový klub je tak povinen se postarat o další výuku dětí, které budou mít zájem pokračovat dál 

•     ZŠ musí zajistit dostatečné výukové prostory, vhodné k využití po celý rok 

•  - tzn. celoročně tělocvičnu, sezónně venkovní sportovní nebo travnatou plochu v areálu školy nebo v její blízkosti 

•     ZŠ musí zajistit proškolení v metodice SNAG nejméně jednoho učitele tak, aby získal kvalifikaci k vedení 
pravidelného kroužku nebo hodin tělocviku 

•  - spolupracující golfový klub by měl učiteli umožnit získat základní dovednosti golfové hry 

•     ZŠ zřídí pravidelný golfový kroužek, jehož činnost představí rodičům dětí 

•  - klubový SNAG instruktor v pravidelných intervalech navštěvuje hodiny kroužku a dohlíží na správnou metodiku 
výuky 

•  - golfový klub se podílí na osvětě SNAG golfu mezi rodiči a uspořádání předváděcích akcích pro děti a jejich 
rodiče 

•     ZŠ zajišťuje informační zpětnou vazbu o průběhu výuky v kroužku 

• - zasílá informace ohledně uskutečněných nebo plánovaných akcích a soutěžích pro děti vč. fotografií a 
případných videí.
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Držitel licence SNAG pro ČR a SR  

garant výuky a autor projektu

  Kontakt:  
  Lenka Dvorská - Müllerová 
  Ittec s.r.o., AOS Modletice 106, 251 01 Říčany 
  Tel. 323 616 231, GSM  774 810 101 

• Více informací najdete na portálech www.snag.cz,  
      www.snagonline.cz a FB Snag Golf CZ 
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http://www.snag.cz/
http://www.snagonline.cz/

