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I Ke stažení 

 

Knihy, videa a metodické 
materiály, odborné publikace, 
vybrané časopisecké články z 
oblasti APA, ATV, zdravotní 
tělesné výchovy a další ke stažení 
zdarma. [Více] 
 

 

I Konzultanti APA 

 

Tým odborných konzultantů APA, 
náplň jejich práce, co umí a jak 
mohou pomoci právě vaší škole či 
organizaci. [Více] 
 

 

I Online časopis 

 

Přinášíme Vám aktuální číslo 
online verze časopisu 
APLIKOVANÉ POHYBOVÉ 
AKTIVITY v teorii a 
praxi. [Prohlédnout] 
 

 

 
 
ÚVODEM 

Představujeme Vám první vydání měsíčníku Letem světem APANETem, prostřednictvím kterého 
bychom Vás chtěli informovat o novinkách, událostech a případně i dalším rozvoji v oblasti inkluzivní 
tělesné výchovy a aplikovaných pohybových aktivit (APA). Především v této době, kdy nám, 
konzultantům APA, není umožněna terénní intervenční činnost při vytváření podmínek pro inkluzivní 
tělesnou výchovu na školách v Olomouckém kraji, cítíme potřebu jakékoliv efektivní komunikace 
nejen se zapojenými organizacemi, ale i těmi, které o navázání spolupráce přemýšlí. 

  

https://apa.upol.cz/
https://apa.upol.cz/kdo-jsme-apa#centrumapa
https://www.apa.upol.cz/pomucky-vyuzitelne-do-tv#studium-atv-apa
http://apa.upol.cz/o-projektu-podpory#projekt
https://apa.upol.cz/kdo-jsme-apa#kontaktycapa
https://apa.upol.cz/ke-stazeni-projekt#projekt
https://apa.upol.cz/konzultant-apa#projekt
https://apa.upol.cz/2020-11-2/publication
https://apa.upol.cz/ke-stazeni-projekt#projekt
https://apa.upol.cz/konzultant-apa#projekt
https://apa.upol.cz/2020-11-2/publication
https://apa.upol.cz/novinky-apa
https://ftk.upol.cz/


Co můžete od měsíčníku Letem světem APANETem očekávat? 

Náměty na netradiční pohybové aktivity, odkazy na metodická videa a materiály, příklady dobré praxe, 
nabídky odborných seminářů pořádaných Regionálním centrem APA (ale i jiných organizací), aktuální 
informace z oblasti školské legislativy a mnoho dalšího. 
Doufáme, že Vám tento měsíčník poskytne v této době alespoň pomyslné světlo na konci tunelu 
směřující k zábavné a efektivní výuce tělesné výchovy nebo realizaci volnočasových pohybových aktivit. 
 
Tým konzultantů APA: Ladislav Baloun, Markéta Hajduková, Adam Jarmar, Eliška Vodáková  

 
INKLUZE V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU  
Inkluze, slovo dnešní doby, používané na mnoha místech, spojené s mnoha lidmi. Cílem inkluze je v 
podstatě podporovat rovné šance dětí a mládeže na vzdělávání. A to jak v povinné školní docházce, tak 
i v zájmovém vzdělávání. Všichni uchazeči se speciálními potřebami mají v Domě dětí a mládeže v 
Kojetíně (dále jen DDM) zajištěný rovný přístup k zájmovému vzdělávání.  [Číst dále]  

 
FILM: TAKOVÍ NORMÁLNÍ VOZÍČKÁŘI  
Co vzejde, když se dva hendikepovaní mladíci spojí s bývalým hasičem a vytvoří gang nájemných 
vrahů – rozhodně nic z toho, co si představovali. Maďarská černá komedie (2016). [Pustit film]  

 
NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH  
Jaké změny přináší novela zákona o pedagogických pracovnících, která aktuálně míří do 
Senátu? [Číst dále]  

 
YOUTUBE KANÁL CENTRA APA  
Představujeme Vám YouTube kanál Centra APA, kde se aktuálně nachází téměř 150 videí z oblasti 
inkluzivní tělesné výchovy, outdoorových pohybových aktivit, metodických materiálů, rozhovorů s 
pedagogy i rodiči, příkladů dobré praxe ze škol s celé ČR a mnoho dalšího. [Přejít na YouTube] 

 
 

/ Online webináře 

  

15/3/2021 

Jak souvisí pohyb s 
výslovností? 

Více zde 

  

17/3/2021 

Webinář pro MŠ 

Obezita a metabolický 
syndrom: Proč nedokáže 

tělocvikář motivovat žáky k 
pohybové aktivitě? ZDARMA 

Více zde 

  

18/3/2021 

Webinář pro ZŠ a SŠ 

Obezita a metabolický 
syndrom: Proč nedokáže 

tělocvikář motivovat žáky k 
pohybové aktivitě? ZDARMA 

Více zde 

  

30/3/2021 

Plán pedagogické podpory v 
praxi. ZDARMA 

Více zde 

  / Představujeme zajímavé 
pomůcky 

 

Puste Lotto 
Psychomotorická dechová 
hra, která zábavnou formou 
pomáhá procvičovat 
správnou funkci a koordinaci 
úst, dýchacích svalů a 
potřebnou sílu ve rtech. 
Hraní této hry stimuluje 
správnou funkci dýchání. 

 Pro další inspirace a 
informace o využití v ITV 
kontaktujte svého 
konzultanta APA. 

  / Sledujte nás 

 

 

 

 

https://apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje?view=article&id=501:inkluze-v-zajmovem-vzdelavani-z-pohledu-pedagoga-volneho-casu&catid=105&ml=1
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11828616148-takovi-normalni-vozickari/21838665222/
https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2021/01/Novela-ZoPP-zmeny.docx.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://vlavici.cz/webinar/584
https://apa.upol.cz/archiv-akci/event/560-webinar-pro-ms-metabolicky-syndrom
https://apa.upol.cz/archiv-akci/event/559-webinar-pro-zs-a-ss-metabolicky-syndrom
https://webinare.rvp.cz/homepage/detail-webinare?id=515&fbclid=IwAR05a9lsQ6Mw4qPlnMuuo3r2qMe8LQJj3XZgdZQgsPdgCu1vfbOXxuvVv1M
https://apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje
https://apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje
https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.facebook.com/CentrumAPA
https://www.instagram.com/centrum_apa/?hl=cs
https://www.ikap.cz/

