
FIT – test tělesné zdatnosti, test pro každého 
Výkonnostní závody pro žáky ZŠ  a MŠ Mikulčice  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propozice pro provedení pravidelné lednové soutěže FIT testů v době mimořádných opatření 

souvisejících s epidemií Covid-19. I v této soutěži přejdeme na nové podmínky realizace. 

Vzhledem k zákazu sportovních činností ve škole přejdeme k aktivitám, které se dají provádět 

v domácím prostředí. Ke zdárnému plnění disciplín žádáme o podporu rodiče. 
 

Pořadatel:  Základní škola a mateřská škola Mikulčice a AO Mikulčice 

Datum:  od 20. ledna 2021 do 19. února 2021 

Místo:  domácí prostory žáků 

Účast:  žáci a žákyně ZŠ a MŠ Mikulčice, MŠ pro děti ročníků 2013, 2014, 2015 
 

Kategorie a počty žáků v kategorii:    Počet Hoši    Dívky 

6 – 7 let MŠ          atletická školka   2013 – 2015  16             20  

6 – 7 let  atletická školka   2014 – 2015    5                       6  

8 – 9 let  minipřípravka  2012 – 2013  14   22 

10 – 11 let  přípravka   2010 – 2011  20   28 

12 – 13 let  mladší žactvo  2008 – 2009  18    23 

14 – 15 let  starší žactvo   2006 – 2007  18    12 

16 let   dorost    2005     5     8 

  C E L K E M 179 + 36 MŠ 96          119  

Rozhodčí: rodiče žáků.   

Řídící soutěže a bodovací komise: Jan Bělohoubek (mail: belohoubek.st@seznam.cz). Výkony 

hlaste učitelům Tv elektronickou formou a paní učitelkám v MŠ. Může být i více měření jednoho 

testu. Nejlepší výkon bude obodován.  

 

Disciplíny: 
TEST 1 Hluboký předklon (předklonit se co nejhlouběji pod zvýšenou podložku)  

TEST 2 Skok daleký z místa (pro I. stupeň a MŠ jedna ze základních disciplín)  TEST 3

 Stoj – vzpor dřepmo– vzpor ležmo –vzpor dřepmo – stoj (za kolik sekund to udělá 20x)                  

TEST 4 Kliky ze vzporu ležmo (test se provádí až do únavy)                              

TEST 5 Z lehu sed opakovaně (po dobu 2 minut)   

Doplňková disciplína: místo testu č. 6 (člunkový běh 4x10m) procházka v přírodě, sáňkování, bruslení, podle 

toho, co umožní počasí.  
 

Bodování: dle bodovacích tabulek FIT  

Ustanovení:  

• u všech disciplín dodržujte pravidla a poctivé provedení disciplín.  

Dále bude velmi dbáno na čestnost žáků a rozhodčích při hlášení dosažených výkonů. 

• při rovnosti celkových bodů rozhoduje o pořadí nejlepší výkon v disciplínách 

Ceny:  medaile pro nejlepší tři v každé kategorii (14 sad) 

figurka pro nejzdatnějšího žáka a pro nejzdatnější žákyni (nejvíce bodů) 

drobná sladkost pro všechny účastníky 

Vyhlášení  výsledků:  po skončení soutěže dle stávajících podmínek 

Mikulčice  21. 1. 2021   

    Jan Bělohoubek                                                                              Mgr. Michal Bešta               

      řídící soutěže                ředitel ZŠ a MŠ Mikulčice  

mailto:belohoubek.st@seznam.cz


Popis disciplín FIT testů: 
 

TEST  1 / hluboký předklon (v centimetrech) 
Popis 

Test provádíme na zvýšené podložce, nejlépe na nízké lavičce a to ze stoje mírně rozkročného 

(Chodidla jsou od sebe asi 10 cm). Úkolem je předklonit se zvolna co nejhlouběji, v předklonu 

vydržet 3 sekundy a přitom nepokrčit nohy v kolenou.  

Hodnocení 

Výkon se hodnotí v centimetrech. Nulová hodnota je na úrovni podložky, centimetry pod touto 

úrovní jsou plus (+) a nad touto úrovní mínus (-) 

 

TEST 2 / skok daleký z místa (v centimetrech) 

Popis 

Test provádíme z mírného stoje rozkročného od vyznačené odrazové čáry tak, že špičky nohou 

se jen lehce této čáry dotýkají. Odrazit se musíte současně oběma nohama. 

Hodnocení 

Výkon se měří v centimetrech od vyznačené odrazové čáry k místu doskoku (pata té nohy, která 

je blíže odrazové čáře). Při dotyku země rukou za tělem, případně dopadu do sedu, považujeme 

pokus za neplatný. Počet pokusů je libovolný, hodnotí se ten nejdelší. 

 

TEST 3 / stoj-vzpor dřepmo-vzpor ležmo -vzpor dřepmo – stoj  

                (v sekundách) 
Popis 

Jde o spojení několika cviků, tj. o cvičebním cyklus, který opakujeme 20 x. Začíná a končí vždy 

vzpřímeným stojem. Je zcela nezbytné, aby všechny polohy byly přesně dodrženy. Dbejte 

zvláště na to, aby při vzporu dřepmo (to je druhá čtvrtá poloha) byla pánev co nejníže a aby při 

vzporu ležmo (třetí poloha) trup a nohy tvořily přímku. 

Hodnocení:  

Zjišťujeme, za kolik sekund celý tento cvičební cyklus dokážeme udělat 20krát.  

 

TEST 4  / Kliky ze vzporu ležmo (muži od 10 let  

                  resp. ze vzporu klečmo  (ženy) 
Popis  

Kliky provádíme ze vzporu zpět do vzporu, při kterém musí být paže vždy zcela napjaty. Ruce 

jsou opřeny dlaněmi o zem tak, že prsty směřují vpřed.  

Kliky ze vzporu ležmo jsou určeny mužům a chlapcům starším 10 let. Ženám všech věkových 

kategorií a chlapci 6 – 9letí provádějí kliky ze vzporu klečmo. 

Hodnocení: 

Výkon hodnotíme počtem úplně dokončených kliků, tzn. že test provádíme až do únavy. 

 

TEST 5  / z lehu sed opakovaně  (počet za 2 minuty) 
POPIS 

Úkolem je provádět cvičební cyklus, a to z lehu sed a zpět leh po dobu 2 minut. Při tomto testu 

je zapotřebí, aby vám někdo přidržoval nohy za kotníky u země. Tempo volí každý individuálně. 

Cvičení můžete pro únavu přerušit a v lehu odpočívat, ale snažte se co nejdříve ve cvičení 

pokračovat, neboť čas, vymezený na test, běží dál, i když odpočíváte. 



HODNOCENÍ 

Počet ukončených celých cvičebních cyklů za 2 minuty  

 

TEST  6 je původně člunkový běh 4 krát 10 m.  

Tento se dá těžko dělat v domácím prostředí, tak jej nahrazujeme jiným pohybem. 

Zdravotní procházka v přírodě, v případě mrazu bruslení na rybníku, v případě sněhu sáňkování, 

nejlépe na svahu. 

 

Máme výhodu, že děti tyto testy znají, protože je pravidelně provádíme.  

Není na škodu, když si je zkusí i rodiče. Mohou to vzít jako vzor pro děti, nebo jako kontrolu 

své fyzické zdatnosti (poprvé třeba za zády dětí). 

 

Mikulčice 21. 1. 2021 

  


