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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 

Vážení přátelé, kolegové, 

přinášíme Vám již druhé číslo měsíčníku Letem světem APANETem. Situace se v souvislosti s 
výukou tělesné výchova na českých školách nevyvíjí příliš pozitivně, stejně tak jako ve volnočasové 
sektoru. Pro tento měsíc jsme si pro Vás připravili ve spolupráci s VOŠPS a SPgŠ Kroměříž dva 
webináře zabývající se online výukou tělesné a pohybové výchovy, dále jsme se zaměřili na oblast 
diagnostiky a kompenzačních pomůcek. 
Přejeme příjemné čtení.  
Tým konzultantů APA: Ladislav Baloun, Markéta Hajduková, Adam Jarmar, Eliška Vodáková

 
DIAGNOSTIKA V INTEGROVANÉ 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]  

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://www.apa.upol.cz/diagnostiky#studium-atv-apa
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/


PŘEDSTAVUJEME KATALOG POMŮCEK PRO APLIKOVANOU TĚLESNOU VÝCHOVU  
Katalog, který vznikl ve spolupráci s firmou JIPAST a.s. , je vytvořen primárně pro školy a školská 
zařízení, ale věříme, že se informace v něm uvedené neztratí ani u nejrůznějších neziskových 
organizací, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení typu lázně či léčebny, ani u 
sportovních klubů či vysokých škol. Věříme, že Vám tento katalog pomůže lépe se vyznat v systému 
podpůrných opatření, dovedete lépe zacílit svou poptávku po nejrůznějším inkluzivním cvičebním 
náčiní, sportovně-kompenzačních či didaktických pomůckách. [Zobrazit katalog]

PORTÁL POHYB PRO INKLUZI  
Informační portál Pohyb pro inkluzi našich kolegů z Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity 
Karlovy si klade za cíl rovněž předávat informace z oblasti inkluzivní tělesné výchovy včetně příkladů 
dobré praxe. 
Prohlédněte si: Metodické materiály, YouTube kanál APA FTVS

COLLIERY SRDCEM: KILOMETRY PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ SPORTOVAT, ALE NEMŮŽOU   
Měsíc květen věnuje Jan Kempa (trenér a triatlonista) handicapovaným! Lidem, kteří chtějí sportovat, 
ale kvůli svému postižení mají ztížené podmínky. Navzdory tomu ale nehledají výmluvy, proč něco 
nejde. Chtějí si plnit svoje sportovní cíle. Všechny zdolané kilometry budou věnovány na tréninky 
pro hendikepované, pro vývoj aplikace. Pro ty, kteří navzdory svému osudu chtějí žít aktivní 
život. [Čtěte více]

 
PROSBA O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 
Pomozte nám, prosím, při standardizaci české verze dotazníku PESEISD-A, který je zaměřen na 
důvěru ve Vaše kompetence a schopnosti při začleňování žáků s poruchou autistického spektra 
(dále jen žáci s autismem) do hodin školní tělesné výchovy. Dotazník je určen pro všechny učitele, 
kteří vyučují TV na běžných (základních a středních) i speciálních školách, bez ohledu na to, zda mají 
zkušenosti s výukou žáků s autismem. Samotné vyplnění dotazníku trvá průměrně 12 minut.  
[Přejít k vyplnění dotazníku] 

 
 

/ Online webináře 

  

8/4/2021 

Tělesná a pohybová výchova 
v distanční výuce I. 

Příklady dobré praxe z VOŠPS 
a SPgŠ Kroměříž. ZDARMA 

Více zde 

  

15/4/2021 

Tělesná a pohybová výchova 
v distanční výuce II. 

Příklady dobré praxe z VOŠPS 
a SPgŠ Kroměříž. ZDARMA 

Více zde 

  

17/4/2021 

Výživa a pohyb pro zdraví 

Více zde 

 

  / Představujeme zajímavé 
pomůcky 

 

Usmívají se nožky vašich dětí? 

Ortopedické podlahy se dají 
skvěle využít pro nácvik chůze, 
správného stoje, přispívají 
správnému vývoji dětské nohy a 
posilují rovnováhu a podporují 
smyslové vnímání. Každý 
kousek je originál s jiným typem 
povrchu, přičemž do sebe 
všechny kousky zapadají jako 
puzzle. 

 Pro další inspirace a informace 
o využití v ITV kontaktujte 

svého konzultanta APA. 

  / Sledujte nás 

 

 

 

 

https://www.jipast.cz/
https://www.apa.upol.cz/images/Upol_pracovni_3_fin.pdf
https://www.apa.upol.cz/images/Upol_pracovni_3_fin.pdf
https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/index.php
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html
https://pohybproinkluzi.ftvs.cuni.cz/index.php/zs/metodicke-materialy
https://www.youtube.com/channel/UCWD6AXP5VkA6rtsVuoEWKNQ
https://www.youtube.com/channel/UCWD6AXP5VkA6rtsVuoEWKNQ
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://www.survio.com/survey/d/A5E8A6V9E1F0Q9U2A
https://apa.upol.cz/archiv-akci/event/561-webinar-telesna-a-pohybova-vychova-v-distancni-vyuce-1
https://apa.upol.cz/archiv-akci/event/562-webinar-telesna-a-pohybova-vychova-v-distancni-vyuce-2
http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1808-vyziva-a-pohyb-pro-zdravi-webinar.html
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/

