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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] 
 

 

 BAREVNÝ PODZIM APA NA JESENICKU  

V Centru pohybové gramotnosti v inkluzivním vzdělávání na Střední průmyslové škole v Jeseníku 
(Emko) to žije a během podzimu zde proběhly tři různorodé akce s cílem podpořit pedagogické i 
nepedagogické pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím 
rovného přístupu v oblasti vzdělávání v pohybové gramotnosti. 
 V září se uskutečnil seminář na téma “Plavání aplikované v inkluzivním vzdělávání“. Začal přednáškou 
zaměřenou na legislativu a poté následovala praktická část v bazénu v České Vsi s konkrétními tipy 
podpory pro žáky se SVP pod vedením zkušených lektorek Mgr. Kláry Botkové a Mgr. Elišky Vodákové. 
Více zde 
 
Video: Den otevřených dveří SŠ EMKO  
Vzdělávací centrum pro region Jesenicko 
 
 
 

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?view=article&id=535:barevny-podzim-apa-na-jesenicku&catid=105&ml=1
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/
https://www.youtube.com/watch?v=mND0GIBgF6k
https://www.youtube.com/watch?v=mND0GIBgF6k


SEMINÁŘ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY GJB A SPGŠ 

Po roční odmlce způsobené pandemickými restrikcemi a distanční výukou se naše škola naplno zapojila 
do spolupráce s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje. V rámci 
implementace krajského akčního plánu připravili metodici RC APA žákům třetích ročníků oboru 
předškolní a mimoškolní pedagogika GJB a SPgŠ Přerov sérii workshopů. Tématem bylo rozšíření 
znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Seminář byl 
organizován jako spojení teoretické přednášky a praktické výuky. Žáci si mohli aktivně vyzkoušet 
současné způsoby rozvoje základů pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání.  
Více zde

 
PŘEDSTAVUJEME MOUNTAIN CRUISER (HORSKÝ KŘIŽNÍK) 

Regionální centrum APA a Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se podíleli společně 

se šternberskou firmou Kola Štercl na vývoji speciálního outdoorového vozítka pro osoby s omezenou 

hybností s pracovním názvem Mountain Cruiser (Horský Křižník). Vývoj Křižníku byl nastaven tak, aby 

byl schopen zdolávat za pomoci asistenta náročný outdoorový terén. Všechny testovací jízdy proběhly 

bez větších komplikací, a proto je Křižník připraven k dispozici pro účely podpory inkluzivních 

pohybových programů na školách v Olomouckém kraji od letošní zimy. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

/ Semináře, webináře, akce 

 

5/1/2022 

Hry v mateřské škole - hýbeme se, 
hrajeme si. 

Online webinář RVP 

Více 

 

 

 

  / Představujeme zajímavé 
pomůcky 

 

 

 

 

VARIO PLAY KM2000 
PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA 

 

Variabilní překážková dráha, 
která obsahuje 103 dílů. 
Výhodou je obrovská variabilita 
a její široké využití nejen pro 
zábavu, ale také trénink a 
motorická cvičení.  
 
Pro více informací kontaktujte svého 

konzultanta. 

  / Sledujte nás 

 

 

 

 

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://webinare.rvp.cz/webinar/577
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://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/

