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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] 
 

 

KONZULTANTI APA OPĚT VYRÁŽÍ DO TERÉNU 
Přestože půl roku nemohli konzultanti APA realizovat své terénní aktivity, tak usilovně pracovali. Během 
tohoto nelehkého karanténního období se podařilo následující: Do systému půjčovny byly doplněny a 
otestovány nově pořízené kompenzační pomůcky, které budou sloužit zapojeným školám při 
výuce inkluzivní tělesné výchovy (ITV), dále bylo zrealizováno několik on-line webinářů se zajímavými 
tématy, které se těšily hojné účasti především z řad učitelů TV a asistentů pedagogů. Byly inovovány 
informační kanály v podobě webových stránek RC APA www.apa.upol.cz ve vztahu k projektu RPVOK 
II, zpřístupněny nové publikace zabývající se ITV a neposlední řadě byl opět doplněn YouTube kanál 
Centra APA. Konzultanti APA dále využili tento mezičas k dalšímu profesnímu rozvoji a absolvovali 
celou řadu online webinářů nebo souhrnně analyzovali poznatky z oblastí ITV, posledních reportů studií 
životního stylu dětí, žáků a studentů se SVP a další. 
S postupným návratem žáků do škol se konzultanti APA opět rozjíždí do terénu a pokračují v 
konzultacích s pedagogy i rodiči, provádějí diagnostická šetření za účelem optimalizace zapojení žáků 
se SVP do ITV.  
 
Tým konzultantů APA: Ladislav Baloun, Markéta Hajduková, Adam Jarmar, Eliška Vodáková  

 
 

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/novinky-projekt-olkraje
https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UC3utuIPDft9HzrZD2D2RZnA/videos?view=0&sort=p&flow=grid
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/


DIAGNOSTIKA V INKLUZIVNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ   
Pokud plánujeme a realizujeme vzdělávací proces, je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu 
speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přinášíme Vám příklady motorických testů, 
diagnostiku emocí v TV a v neposlední řadě také podklady pro SPC či diagnostikující lékaře a 
zdravotnické pracovníky.  
[Číst dále]

WEBINÁŘ O OBEZITĚ A METABOLICKÉM SYNDROMU PŘILÁKAL VÍCE NEŽ  
60 PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
I v době distančního vzdělávání Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit v projektu Rovné 
příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kaji (RC APA RPVOK) realizuje své poslání, kterým je podpora 
pedagogických pracovníků v oblasti aktivního zapojení dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami (SVP) do pohybových aktivit a školní tělesné výchovy. Ladislav Baloun, jinak 
konzultant APA z FTK UP v Olomouci, se ujal lektorování webinářů s tematickým lehce kontroverzním 
názvem „Obezita a metabolický syndrom – proč nedokáže pedagog motivovat obézní žáky k pohybové 
aktivitě“ [Číst dále]  
Pustit webinář na YouTube kanálu Centra APA 

ON-LINE VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY V DOBĚ COVIDU   
Ve dnech 8. a 15. dubna 2021 proběhly webináře pořádané Regionálním centrem aplikovaných 
pohybových aktivit a Centry pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání v projektu Rovné příležitosti 
ve vzdělávání v Olomouckém kraji. Prostřednictvím GoogleMeet se podařilo prezentovat téma Tělesná 
a pohybová výchova v distanční výuce. Interně byl program k tématu rozdělen do dvou částí. Odbornými 
lektorkami byly Mgr. Ilona Helisová a Mgr. Jana Kozlovská z VOŠPS a SPgŠ Kroměříž. [Číst dále]  
Pustit webinář I na YouTube kanálu Centra APA 

Pustit webinář II na YouTube kanálu Centra APA 

 
RADOST A BARVY - TO JE PSYCHOMOTORIKA!  
Na vlně mírného optimismu z postupného návratu do normálního života a s příchodem jarních měsíců 
jsme si pro vás připravili výběr materiálů a zajímavých psychomotorických aktivit: 
PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE V MŠ 

PSYCHOMOTORIKA - EL. PORTÁL MUNI

 
 

/ Online webináře 

Termíny seminářů se mohou 
měnit dle vývoje epidemiologické 
situace. Aktuálně na  
www.apa.upol.cz 

31/5/2021 

Žák s poruchami pozornosti a 
hyperaktivitou (ADHD) v 
inkluzivním zájmovém 
vzdělávání" se zaměřením na 
táborovou činnost (praktický 
seminář).  

Místo: Olomouc, ZDARMA 

 2/6/2021 

Žák se zdravotním 
znevýhodněním ve školní 
inkluzivní tělesné výchově (teorie) 
ON-LINE ZDARMA 

 4/6/2021 

Koloběžka a další cyklo pomůcky 
v inkluzivním vzdělávání 

Místo: Kojetín, ZDARMA 

 11/6/2021 

Úvod do problematiky letních 
pobytových akcí s účastí dětí s 
různým zdravotním 
znevýhodněním 

Místo: Jeseník, ZDARMA 

 

  / Představujeme zajímavé 
pomůcky 

 

Kin-ball je zábavná míčová hra, 

která je velmi vhodným 
nástrojem pro zapojení žáka se 
SVP do pohybových aktivit. 
Jedná se o hru týmovou, 
spolupracující, založenou na 
aktivitě všech zapojených 
hráčů. Školám, kterým byl v 
minulosti konzultanty APA Kin-
ball představen a doporučen, si 
ho nemohou vynachválit! 

Dozvědět se více o Kin-ballu 

  / Sledujte nás 

 

 

 

 

https://www.apa.upol.cz/diagnostiky#studium-atv-apa
https://www.apa.upol.cz/diagnostiky#studium-atv-apa
https://www.apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje?view=article&id=509:webinar-o-obezite-a-metabolickem-syndromu-prilakal-vice-nez-60-pedagogickych-pracovniku&catid=105&ml=1
https://www.youtube.com/watch?v=i7j2Dxk38Pc&t=1604s
https://www.apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje?view=article&id=510:telesna-a-pohybova-vychova-v-distancni-vyuce-1-a-2&catid=105&ml=1
https://www.youtube.com/watch?v=RG9lSzwN1l8
https://www.youtube.com/watch?v=Ifsn2KkCmTo
http://old.projekty.ujep.cz/podpuc/wp-content/uploads/2014/12/Psychomotoricke_aktivity_pro_rozvoj_ditete_MS.pdf
https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/psychom/pages/000.html
https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/psychom/pages/000.html
https://apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje
http://kin-ball.cz/
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/

