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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] 
 

 

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/novinky-apa
https://ftk.upol.cz/


 

 APA KARNEVAL 

Dlouho očekávaný Karneval APA už je za dveřmi. Letošní rok ho pro vás opět pořádají studenti z 
druhého ročníku Aplikovaných pohybových aktivit. Již 13. ročník ponese téma „Karneval APA, aneb 
kdo je tvým hrdinou?“ 
Kdy? 8. 4. 2022 
Kde? BEA centrum Olomouc 
V kolik? Od 19:00 hod 
Na co se můžete těšit? Na spoustu rozličných masek, taneční vystoupení studentů, slosování lístků, 
možnost fotografií s přáteli v našem fotokoutku nebo třeba kolo štěstí. K dobré náladě i tanci vám zahraje 
živá hudba. Bohatá nabídka občerstvení zajištěna. 
Cena vstupenky v předprodeji je 200Kč, na místě 250Kč, asistent 50 Kč. 
Více informací se dozvíte na našich webových stránkách karnevalapa.cz nebo na stejnojmenné 
facebookové a instagramové stránce. 
 

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT! 
 

 
 

OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNOVÝMI SEMINÁŘI 

Balanční cvičení v inkluzívním vzdělávání – najdi si svou rovnováhu. První díl semináře 

změřeného na balanční cvičení. Uplatnění balančních a rovnovážného cvičení v tělesné výchově 

nabízí širokou škálu možností, a to i s ohledem na společné vzdělávání žáků v různých stupních 

omezení. Téměř každý cvik lze aplikovat na individuální dovednosti žáka, jeho progres, případně 

odvahu.  Více zde 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
Ringo a netradiční hry 
14. 3. 2022 v Centru inkluzivního zájmového vzdělávání projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání 
v Olomouckém kraji (CIZV RPVOK) na Domě dětí a mládeže v Olomouci proběhl prezenční seminář 
v rámci podpory pedagogických pracovníků z oblasti inkluzivních pohybových aktivit, zaměřený na 
prezentaci netradičních her a jejich modifikací pro účastníky s různými schopnostmi. Odborným 
lektorem na akci byl Bc. Marek Mynář, student magisterského programu APA na FTK UP v Olomouci. 
Tato vzdělávací akce byla určena pro speciální pedagogy, pracovníky v sociálních službách, asistenty 
pedagoga, sociální pracovníky či učitele tělesné výchovy. Více zde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://karnevalapa.cz/
https://www.ikap.cz/rpvok/aktuality/balancni-cviceni-v-inkluzivnim-vzdelavani-najdi-si-svou-rovnovahu
https://www.ikap.cz/rpvok/aktuality/ringo-a-netradicni-hry-s-rcapa-rpvok-v-cizv-ddm-olomouc
https://www.youtube.com/watch?v=ibzF_WTm2u4
https://www.youtube.com/watch?v=ibzF_WTm2u4


 
  

Zdravotně kompenzační cvičení 
Pod odborným vedením Mgr. Michaely Lehnertové, Ph.D., fyzioterapeutky z RL-Corpus v Olomouci a 
odborné metodičky, poradkyně v problematice diagnostik pohybových schopností, pohybové docility 
dětí, žáků i studentů pro tvorbu a realizaci Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) ve školní tělesné 
výchově  proběhl prezenční seminář RCAPA v realizaci projektu RPVOK. Více zde 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hooping 
Regionální centrum aplikovaných pohybových aktivit (RCAPA) v projektu Rovné příležitosti ve 
vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK) společně s Centrem pohybové gramotnosti v inkluzivním 
vzdělávání (CPGIV) na SPŠ Jeseník „Emko“  zrealizovaly v úterý 15. 3. 2022 prezenční seminář 
z oblasti podpory pedagogických pracovníků v pohybové gramotnosti a aktivním zapojení dětí, žáků a 
studentů ve školních i  mimoškolních pohybových aktivitách. Více zde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZRAKOVÉ VADY A JEJICH LIMITUJÍCÍ FUNKCE PŘI PROVÁDĚNÍ TĚLOCVIČNÝCH AKTIVIT 

Přinášíme vám materiál zabývající se vstupní diagnostikou, indikacemi a kontraindikacemi zrakových 

vad při provádění pohybových aktivit zpracovaný PaeDr. Zbyňkem Janečkou. Stáhnout 

JÉ CO TO JÉ?: STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM I TY! 
 
„Pojedeme 3 handbikeři za přátelské podpory sportovních vysokých škol FSpS MU Brno, UP Olomouc, 
FTVS Praha, PF ZČU Plzeň a UJEP Ústí nad Labem. Startovat budeme 1. června v Brně u Fakulty 
sportovních studií se sbaleným uzlíkem plným buchet a končit 27. června u Fakulty tělesné kultury v 
Olomouci, kde nás přivítají chlebem se solí.“ 

 

 
 

https://www.ikap.cz/rpvok/aktuality/zdravotne-kompenzacni-cviceni-seminar-rcapa-rpvok-na-zs-a-ms-hranice-sromotovo
https://www.ikap.cz/rpvok/aktuality/hooping-s-mgr-fasnerovou-na-sps-jesenik-dukelska-emko-2
https://www.apa.upol.cz/images/Kontraindikace_zrakov%C3%BDch_vad_Jane%C4%8Dka2022.pdf
https://www.jecotoje.cz/o-projektu/


 

 

/ Semináře, webináře, akce 

8/4/2022 

APA karneval 
Olomouc 
Více 

 

11/4/2022 

Fitpainfree 
Prezenční seminář, Olomouc 
Více 

 

26/4/2022 

Netradiční hry venku 
Prezenční seminář, Olomouc 
Více 

 

27/4/2022 

Diferencovaná výuka 
Prezenční seminář, Olomouc 
Více 

 

 

  / Představujeme zajímavé 
pomůcky 

 

 

 

 

Zvlněná dráha WEPLAY 
 

Nášlapná dráha We Play je 
ideální pro rozvoj motoriky dětí. 
Chůze po taktilní sadě zlepší 
koordinaci a rovnováhu. Děti si 
mohou libovolně sestavovat 
chodníčky a cestičky podle 
představ. 
 
Pro více informací kontaktujte svého 

konzultanta. 

  / Sledujte nás 

 

 

 

ARCHIV Letem světem… 

 

 

 

 

 

 

https://karnevalapa.cz/
https://karnevalapa.cz/
https://apa.upol.cz/prehled-akci/event/615-prezencni-seminar-fitpainfree?ml=1&iframe=1
https://apa.upol.cz/prehled-akci/event/616-prezencni-seminar-netradicni-hry-venku?ml=1&iframe=1
https://apa.upol.cz/prehled-akci/event/617-prezencni-seminar-diferencovana-vyuka?ml=1&iframe=1
https://apa.upol.cz/prehled-akci/event/617-prezencni-seminar-diferencovana-vyuka?ml=1&iframe=1
https://apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje?view=article&id=534:seminar-pohybove-gramotnosti-pro-zaky-gjb-a-spgs&catid=105&ml=1
https://apa.upol.cz/novinky-projekt-olkraje?view=article&id=534:seminar-pohybove-gramotnosti-pro-zaky-gjb-a-spgs&catid=105&ml=1
https://apa.upol.cz/archiv-letem-svetem-apanetem#projekt
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/

