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Paralympijské školní dny (PŠD)  
 
Vzdělávací program PŠD pochází z dílny prorektora Univerzity Palackého v 
Olomouci (UP) Martina Kudláčka a Ondřeje Ješiny, který je předsedou České 
asociace aplikovaných pohybových aktivit. Vzdělávací a popularizační koncept PŠD 
poté Univerzita Palackého v Olomouci v rámci Mistrovství světa v para hokeji 
Ostrava 2019 předala Ostravské univerzitě (OSU). 
 
Studenti a odborní garanti katedry aplikovaných pohybových aktivit UP zaškolili 
studenty katedry studií lidského pohybu OSU, kteří v rámci mistrovství světa 
vyrazí na několik desítek základních a středních škol Moravskoslezského kraje. 
 
Cílem tohoto vzdělávacího programu je tvorba a podpora aktivit, které pomohou 
dětem, žákům a studentům pochopit běžný život handicapovaných dětí, dospělých a 
sportovců. PŠD se zaměřuje na posílení lidské solidarity, tolerance a vzájemného 
respektu. Pro potřeby tohoto vzdělávacího projektu upravila Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně klasické sledge pro použití ve školních tělocvičnách. Vznikly tak vůbec první 
indoor sledge v Česku. 
 
V rámci tohoto programu se vybrané školy Moravskoslezského kraje aktivně zapojí 
také do průběhu samotného MS v para hokeji Ostrava 2019. V soutěži o nejlepší 
fanouškovský program budou družstva jednotlivých škol přidělena ke konkrétnímu 
reprezentačnímu týmu a vytvoří mu fanouškovskou základnu. Každému para 
hokejovému týmu (Česko, Japonsko, USA, Kanada, Švédsko, Norsko, Korea, Itálie) 
bude fandit několik škol. 1st International School of Ostrava a The Ostrava 
International School navíc budou s organizátory MS spolupracovat v rámci 
dobrovolnické činnosti v průběhu celého mistrovství. 
 
Kritériem soutěže je fanouškovské nasazení, podpořené vlastními fandícími 
pomůckami, například bubny, bam bam tyčemi, trubkami nebo vlajkami. V závěru MS 
budou vybrány 3 školy s nejlepším fanouškovským programem a ty obdrží motivační 
odměnu. 
 
Projekt PŠD probíhá za finančního přispění statutárního města Ostravy a 
Moravskoslezského kraje. 
 
Více na: https://paraostrava2019.cz 
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