
Katalog pomůcek
pro aplikovanou tělesnou výchovu

využitelný pro inkluzivní
i speciální prostředí



Vážení kolegové a kolegyně,

dovolte nám představit Vám motivy, které nás společně s rmou JIPAST a.s. vedly k vydání tohoto katalogu. 
Ten 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.

Pevně věříme, že inspirace a metodické podněty Vám pomohou lépe se vyznat v systému podpůrných 
opatření, dovedete lépe zacílit svou poptávku po nejrůznějším inkluzivním cvičebním náčiní, sportovně-
kompenzačních či didaktických pomůckách. Katalog zaměřený na aplikovanou tělesnou výchovu vznikl proto, 
že v praxi zaznamenáváme nedostatek informací u pedagogů, trenérů, instruktorů, dobrovolníků či 
poskytovatelů sociálních služeb v oblasti nových trendů v pohybové gramotnosti dětí, žáků, chcete-li mládeže
i dospělých se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.

Možná budeme používat i „tajemné výrazy“, a proto bude lepší si některé z nich představit hned na začátku, 
abychom v katalogu mohli „mluvit stejnou řečí“ ☺

Osoby se speciálními potřebami - jedná se o osoby, jejichž zdravotní stav (většinou dlouhodobě) vyžaduje 
odlišný přístup, než u ostatních osob. V kontextu pohybových aktivit se tedy jedná o odlišný přístup
v tělesné výchově (TV), sportu, volnočasových pohybových aktivitách apod. Pokud jsou některé pomůcky 
nebo informace zaměřené přímo na žáky, pak se nejčastěji mluví o speciálních vzdělávacích potřebách.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - dítě, žák nebo student (zkráceně žák) se SVP, je žák
s potřebou podpůrných opatření, které zahrnují i sportovní a sportovně-kompenzační pomůcky pro TV a další 
pohybově zaměřené programy, včetně těch, které jsou realizovány v místě mimo prostory primárně určené pro 
vzdělávání (např. školní kurzy, výlety, exkurze, školy v přírodě).

Aplikované pohybové aktivity (APA) - soubor pohybově orientovaných činností realizovaných s účastí osob 
se speciálními potřebami.

Aplikovaná tělesná výchova (ATV) - školní tělesná výchova s účastí žáka se SVP.

Inkluzivní tělesná výchova - ATV realizovaná v běžné základní škole nejčastěji v systému individuální 
integrace, tedy společné TV pro žáky bez SVP s žákem či žáky se SVP.

Zdravotní tělesná výchova - TV s převažujícími zdravotně orientovanými prostředky a cíli. Mimo školu se 
jedná o volnočasové pohybové aktivity s terapeutickým, rehabilitačním či preventivním efektem. Ve škole se 
jedná o alternativu ke klasické TV, realizované školou tradičním způsobem nebo v systému podpůrných 
opatření jako předmět speciálně pedagogické péče.

Další používané zkratky:
PAS  - poruchy autistického spektra
MP  - mentální postižení
TP  - tělesné postižení
ZP  - zrakové postižení
SP  - sluchové postižení
ADHD  - porucha pozornosti či chování spojená s hyperaktivitou
SPU  - specické poruchy učení 

Pro koho je katalog určen a proč ...
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Naším cílem je nejenom Vás inspirovat, ale i Vám pomoci vybrat si tu vhodnou cvičební či didaktickou pomůcku 
pro žáka s konkrétní diagnózou. Nabídneme Vám prostřednictvím QR kódu možno inspirace jednoduchého 
využití pomůcek a v neposlední řadě Vám prostřednictvím piktogramů pomůžeme nasměrovat využití 
pomůcek pro konkrétní typ pohybových aktivit. Přestože si uvědomujeme proměnlivost konkrétních 
podpůrných opatření, přesto si dovolíme orientačně uvést aktuální možná materiální opatření, nabídnout Vám 
jejich příslušné kódy a navíc se pokusit vést Vaše přemýšlení ještě dál za hranici ATV, směrem k využitelnosti 
pomůcek i v jiných předmětech. Součástí katalogu je i orientační seznam nejrůznějších pomůcek využitelných 
v pohybových aktivitách a  ATV, i když to na první pohled nemusí být vždy patrné. 
Přejeme Vám, aby byl tento katalog inspirací, návodem a odpovědí současně. Aby Vám umožnil hledat 
způsoby, jak začlenit všechny žáky/osoby do pohybových aktivit. A také, aby Vám udělal Vaši práci příjemnější. 
Děkujeme rmě JIPAST a.s. za vydání tohoto katalogu...

Tento katalog a metodika vznikla s podporou Aplikačního centra BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého v Olomouci.   

        
  Michaela Veličková    Ondřej Ješina 
 Učitelka TV; trenérka osob s PAS, MP a TP  vedoucí Centra APA; předseda ČAAPA

S ohledem na průběžné změny se jedná o tabulku orientační. U některých položek se mění kódování, nanční 
náročnost nebo se mění i jejich zařazení/vyřazení. Jelikož se předložený katalog nezabývá primárně žáky 
nadanými, nejsou tito ani zařazení do následujícího výběru pomůcek v systému podpůrných opatření. 
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Vysvětlivky zkratek:
Univ. - pomůcky pro všechny typy postižení
NKS - narušená komunikační schopnost
MP - mentální postižení
TP - tělesné postižení
KŽP - kulturní a životní podmínky
SPCh - specické poruchy chování
Sluch - sluchové postižení
Zrak - zrakové postižení
PAS - poruchy autistického spektra

Prohlášení: JIPAST a.s. se tímto katalogem hrdě hlásí k podpoře naplňování litery Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením (OSN), která vstoupila v ČR v platnost dne 28. 11. 2009.

Dle čl. 1 ÚPOZP se za osoby se zdravotním postižením považují mimo jiné také osoby s dlouhodobým 
tělesným, duševním, mentálním nebo smyslovým postižením, které v interakci s různými překážkami může 
bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Členské státy 
jsou povinny podle čl. 9 odst. 1 ÚPOZP přijmout potřebná opatření, aby osobám se zdravotním postižením bylo 
umožněno žít nezávislým způsobem života a plně se zapojit do všech oblastí života společnosti, např. 
zpřístupnění veřejných budov a služeb. V oblasti vzdělávání stanovuje čl. 24 odst. 2 písm. b) ÚPOZP povinnost 
státu zajistit osobám se zdravotním postižením přístup k inkluzivnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu 
vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí. V čl. 24 odst. 4 ÚPOZP je stanoven závazek systémově 
podporovat přípravu pedagogických pracovníků i dalších odborníků na zapojení osob se zdravotním 
postižením do běžného života. Tato opatření se dotýkají oblastí školního vzdělávání, ale i volnočasových 
aktivit.

Základním východiskem je vyvolat zásadní změnu koncepce uvolňování ze školní TV, které je nutno chápat 
jako omezení práva na vzdělání a tomu musí odpovídat jeho aplikace. S tím musí jít ruku v ruce zásadní 
rozšíření zdravotní tělesné výchovy, případně konceptu aplikované tělesné výchovy jako celku, jako 
alternativního pozitivního opatření naplňujícího závazky státu v oblasti zákazu diskriminace. 



MÍČE

1. GoalBall Trainer Ball + klapky na oèi

Ozvuèený míè je urèený pro zaèlenìní �ákù se ZP pøedev�ím do pohybových èi sportovních 
her. Je-li míè v pohybu, vydává zvuk a hráèi se tak mohou orientovat. Míè je vyroben z mìk-
kého plastu a uvnitø je rolnièka, tudí� jeho vyu�ití je �ir�í (smyslová výchova, prostorová 
orientace aj.). Výrazné barevné provedení a pøíjemný zvuk povzbudí ke høe v�echny. Míè je 
primárnì urèený ke kutálení na zemi, chytání i házení. Pro je�tì vhodnìj�í a jednodu��í 
zaèlenìní �áka se ZP dodáváme v kombinaci se 6 klapkami na oèi. Set umo�òuje øadu 
variací �tafetových soutì�í, úpravy honièek, sportovní hry jako goalball nebo kreistobal.
7-50332 prùmìr 16cm, hmotnost 220g   607,- 
7-50333 prùmìr 23cm, hmotnost 600g   786,-
7-50334 klapky na oèi, sada 6ks            508,- 

 
Vyu�ití: Míèové hry

Qr1: Aktivity se �ákem se ZP na Z�

Tip Podpùrné opatøení: I.II.2.04 Pomùcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (pamì�, 
pozornost, my�lení)
U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)

2. Oficiální KIN-BALL® èerný

Kin-ball je míè nadmìrné velikosti a lehké váhy, se kterým si lze u�ít spoustu zábavy. Uvnitø 
míèe je gumová du�e, kterou doporuèujeme napustit vzduchem pomocí kompresoru nebo 
elektrické pumpy. Povrch míèe je z pevné tkaniny, která míè brání proti protrhnutí, je 
pøíjemná na dotek a pøi objednávce výraznì kontrastní barvy je vhodný i pro �áky se ZP. 
Aèkoliv je míè velký, je lehký, tak�e ho unese témìø ka�dý. Míè mù�e slou�it k oficiální høe 
Kin-ball, která je vhodná pro skupinovou práci tøídy s úpravami pro zaøazení �ákù se SVP. 
Míè lze vyu�ít i k dal�ím èinnostem. Pøi individuálních èinnostech je vhodné míè kutálet 
urèeným smìrem, vyhazovat ho, chytat nebo s ním driblovat. Kin-ball je skvìlý takté� v 
rámci relaxace, masá�e èi polohovacích aktivit. Pro je�tì vhodnìj�í a jednodu��í zaèlenìní 
�áka se ZP je mo�né jednodu�e vlo�it do míèe libovolné mno�ství rolnièek.
8-10498               7 366,-

Vyu�ití: Míèové hry, relaxace

Qr2: Youtube kanál Èeského svazu kin-ballu

Tip Podpùrné opatøení: I.IV.2.06; D.III.2.02
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3. No Bounce Balls Sada 6 bare

Míèky jsou vyrobeny z husté, bezpeèné pìnové hmoty a mají jednu unikátní vlastnost - 
neodrá�í se a neskáèou. Lze s nimi házet, odrá�et je jakýmkoliv náèiním (napøíklad pálkou, 
tyèí). Po dopadu na podlo�ku se v�dy úplnì zastaví. Míèky jsou vhodné pro nácvik hodu, 
chytání a nácvik pøesného zasa�ení vyznaèené oblasti (napøíklad kruhu na podlaze). Míèek 
doporuèujeme �ákùm s MP, PAS a �ákùm s TP a SP, kterým zvý�í úspì�nost v daných 
aktivitách, právì díky vlastnosti, �e se míèek po dopadu na zem zastaví.
7-10265              468,-

Vyu�ití: Míèové hry, atletika 

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.06 Pomùcky pro rozvoj jemné motoriky, èi 
grafomotoriky

4. Scarfballs 

Míèky s �átkem mají své vyu�ití jako samostatné náèiní, nebo je lze vyu�ít v kombinaci s 
BoundaLoons sí�kou. Pøedností míèkù je jejich snadné uchopení, nízká váha a dr�ení smìru 
letu právì díky ohonu z látky. Barvièky potì�í pøedev�ím �áky s MP a PAS. Snadný úchop 
naopak pozitivnì povzbudí �áky s TP. Vyu�ití najdeme v atletické pøípravì (hody), míèových 
hrách, èi hrách s cílením (trefování terèe, vymezeného území).
7-10265          468,-

Vyu�ití: Míèové hry, atletika, psychomotorika

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.05 Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky, vèetnì 
pohybu v prostoru

5. Reaction ball soft 10,2cm

Reakèní míè rozvíjí rychlost reakce, motorické schopnosti a koordinaci pohybù celého tìla. 
Vhodný je pro skupinové i individuální aktivity. Pro �áky s TP je výhodou nepravidelný tvar
a neklouzavý materiál, který �ákùm usnadní uchopování míèku. �áky s MP a PAS míèek 
nadchne tím, �e po ka�dém dopadu o zem odskoèí jinam � v�dy nastane moment 
pøekvapení.
7-50335           139,-

Vyu�ití: Míèové hry

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.05 Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky,vèetnì 
pohybu v prostoru



6.Rubbabu Sensory Balls Sada 6 ks

Rubbabu míèky s rozdílným tvarem a sametovým povrchem jsou vhodné pro senzorickou 
stimulaci. Men�í velikost zaji��uje snadné uchopení a dr�ení i v jedné ruce. Jako ka�dý míè 
se také Rubbabu míèky kutálí rùzným smìrem a odrá�í se od podlo�ky. Nelze v�ak 
jednoznaènì øíci, kam se odrazí. Touto vlastností pøipomínají reakèní míèky, které jsou 
vhodné pro rozvoj reakèní rychlosti a postøehu. �áci s rùzným typem posti�ení se nemusí 
bát, �e je míèek zraní díky pøíjemnému a mìkkému materiálu, ze které jsou míèky vyrobeny. 
Míèky doporuèujeme pro rozvoj jemné motoriky v�ech �ákù, nejvíce pak �ákùm s TP, ZP
a �ákùm s PAS.
7-50336        1 186,-

Vyu�ití: Míèové hry, psychomotorika, relaxace

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových 
funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)

7.Indoor Gliding Foam Football

Klouzavý fotbalový míèek je vyroben z pìnového materiálu. Na spodní stranì je vyztu�en 
tak, aby snadno klouzal na jakémkoliv povrchu. Míèek je vhodný pro �áky s MP a PAS díky  
jeho vlastnostem - pohybuje se pomalu a tam kam chceme - �neuteèe vám�. �áci tak mají 
více èasu na úspì�né splnìní úkolu (napøíklad: projít slalom) a mohou pracovat peèlivìji a s 
vìt�í rozvahou. Míèek je vhodný i pro �áky s tì��ím typem TP. Vést ho mohou pomocí 
florbalové hokejky pøímo z vozíku, nebo si míèek posílat rukama po stole. �iroká �kála 
mo�ností vyu�ití pro ka�dého �áka a jedineèný tvar míèku zajistí spoustu zábavy. 
7-50337     346,-

Vyu�ití: míèové hry

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.05 Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky, vèetnì 
pohybu v prostoru)

8.Grabballs - prùmìr 21,6 cm

Grabballs je míè z mìkkého materiálu a je výjimeèný tím, �e lze velice snadno uchopovat. 
Míè je lehký, mìkký a je vyroben z pøíjemného a poddajného materiálu. V�dy se navrací do 
pùvodního tvaru. Grabball nabízí stejné vlastnosti chování jako klasický míè, lze s ním 
házet, chytat ho a kutálet. Díky uvedeným vlastnostem a mo�nostem vyu�ití je Grabball 
vhodný pro �áky s motorickými problémy horních konèetin, spasmy, napøíklad v dùsledku 
dìtské mozkové obrny, èi atrofií svalstva. Míè jde toti� chytnout a hodit pomocí pouze 
jednoho prstu. Pro ostatní �áky se jedná o pøíjemné zpestøení obsahu hodiny tìlesné 
výchovy.
7-10603    2 697,-

Vyu�ití: míèové hry, psychomotorika 

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových 
funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)

Qr3: Youtube kanál Megaform
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9. Slomo Bump Balls Sada 6 ks 

Barevné míèky s jemnými výstupky na povrchu mají jednu jedineènou vlastnost � jsou 
lehké. Nízká váha míèky zpomaluje pøedev�ím ve vzduchu. �áci tak míèek lépe zamìøí, 
doká�í ho ve vzduchu sledovat, co� zvy�uje úspì�nost pøi chytání míèku. Zpomalené míèky 
doporuèujeme �ákùm s tìlesným a mentálním posti�ením, kteøí díky zpomaleným reakcím 
mohou mít problémy chytit klasický míè. Zpomalovací míèky jsou vhodné i pro �áky s leh-
kým ZP. Míèky se budou snadno chytat i dr�et, co� pova�ujeme za výhodu pro �áky s TP. 
7-11601      881,-

Vyu�ití: míèové hry

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových 
funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)
 

10. Yuck-E-Balls Sada 6 ks 

Mìkké, barevné a víceúèelové, takové jsou míèky Yuck. Míèky jsou vyplnìny malými PVC 
kulièkami a netoxickým gelem. Díky této kombinaci mají míèky vysoce taktilní zpìtnou 
vazbu a skvìle se s nimi manipuluje. Pøizpùsobení tvaru míèkù je vhodné pro �áky s TP 
horních konèetin. Dále Yuck míèky doporuèujeme �ákùm se zrakovým posti�ením, kteøí pøi 
manipulaci s míèky usly�í �ustivé zvuky. Kromì kutálení, uchopování a vyhazování mohou 
být míèky pou�ity jako zátì�ové body pro relaxaci a uvolnìní napìtí �ákù s MP èi PAS: 
Slou�it tak mohou i mimo hodiny Tv.
7-10287       1 816,-

Vyu�ití: Míèové hry

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových 
funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)
U.III.2.14 (Pomùcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace)
 

11. Knead-A-Ball

Míèek je vyrobený z pìnového polymeru a nabízíme ho ve �luté barvì. Vzhledem k vlast-
nostem materiálu se míèek po zmáèknutí ihned navrací do pùvodního tvaru. Míèek je 
ideální pro posilování svalù pøedloktí a ruky, co� doporuèujeme pøedev�ím �ákùm 
pou�ívající mechanický vozík a �ákùm s ochablým svalovým aparátem. �áci s MP ocení 
mìkký materiál, nebudou se bát bouchnutí od míèku. Mohou tak lépe pøekonat bariéru 
strachu a získat základní dovednosti pro manipulací s míèem.  
7-10127       66,-

Vyu�ití: Míèové hry, posilovací cvièení

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.06 (Pomùcky pro rozvoj jemné motoriky èi 
grafomotoriky)



14. Educational Dice  Set of 3

Edukaèní kostka s popisy písmen je univerzální pomùcka vhodná pro vyu�ití 
mezipøedmìtových vztahù v tìlesné výchovì. Aktivity provádìné s kostkou mohou mít 
individuální, èi skupinový charakter. Chytání, házení a kutálení kostky patøí mezi základní 
lokomoce, které mù�e zvládnout ka�dý �ák. Tvrdý gumový materiál zajistí, �e se kostka 
kutálí na jakémkoliv povrchu a snadnìji se uchopuje díky netradiènímu tvaru. Vr�ená  
písmena na kostce mohou znázoròovat napøíklad tvar, který musí skupina �ákù vytvoøit
v le�e na zemi, nebo první písmeno slova, které musí co nejrychleji øíct. Pro rozvoj jemné 
motoriky lze písmena zapisovat na papír, pro rozvoj slovní zásoby vymý�let slova zaèínající 
konkrétním písmenem.
7-18058      2 087,-

Vyu�ití: Míèové hry, psychomotorika

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.04 (Pomùcky pro rozvoj vybraných kognitivních 
funkcí (pamì�, pozornost, my�lení)

13. Pìnová kostka

Pìnová kostka s popisy èísel je univerzální pomùcka vhodná pro vyu�ití mezipøedmìtových 
vztahù v tìlesné výchovì. Aktivity provádìné s kostkou mohou mít individuální,èi 
skupinový charakter. Chytání, házení a kutálení kostky patøí mezi základní lokomoce, které 
mù�e zvládnout ka�dý �ák. Mìkkého materiálu se nebudou bát ani �áci s MP a je velice 
vhodný vzhledem ke snadnému uchopování pro �áky s TP. �áci se s kostkou mohou uèit 
poèítat, skládat k sobì pøedmìty v daném poètu, nebo jen stejné èíslice jako jsou na kostce 
zapsat na papír. Dále mohou èísla na kostce znázoròovat napøíklad poèty opakování 
konkrétního cvièení, jaká ku�elka má být shozena, nebo kolika èlennou skupinu mají �áci 
vytvoøit. V�emi uvedenými aktivitami je podporován rozvoj celostní motoriky, 
matematických schopností a v pøípadì skupinových aktivit i spolupráce. 
8-10891        237,-

Vyu�ití: Míèové hry, psychomotorika

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.10 (Pomùcky pro uèení se matematice, nebo do 
výuky matematiky)
U.II.2.04 (Pomùcky pro rozvoj vybraných kognitivních funkcí (pamì�, pozornost, 
my�lení)

12. Super Catch Hand Wrap 

Rukavice s míèky na suchý zip jsou urèeny pøedev�ím �ákùm s MP a �ákùm s TP horních 
konèetin, kteøí nedoká�í snadno ovládat svaly ruky. Systém suchého zipu usnadní �ákovi 
chytání míèku, aèkoliv je stále potøeba nutná dávka pøesnosti, rychlosti a cílených pohybù. 
Pou�íváním pomùcky podpoøíme rozvoj koordinace oko-ruka, házení míèe a pøi práci ve 
dvojici/skupinì i zaèlenìní jedince do tøídního kolektivu. Souhrnné trénování chytání a há-
zení míèe lze zaøadit do prùpravy hodu v atletice a atletických disciplín. 
7-50338      606,- 

Vyu�ití: Míèové hry, atletika

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.05 Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky, vèetnì 
pohybu v prostoru)
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GYMNASTIKA

15. Dìtská kladina kónická RinoGym

Dìtská kladina kónická je dlouhá 2 metry a tvoøí stabilní vyvý�enou plochu vhodnou pro 
nácvik základních rovnová�ných cvièení, èi prvkù akrobatické gymnastiky. Kladinu lze 
rozlo�it na dva samostatné díly, které jsou k sobì pøichyceny suchým zipem. Po rozlo�ení 
získáme dvì kladiny o rozdílné �íøce vrchní èásti, co� je vhodné pøedev�ím pro pøizpùsobení 
cvikù ka�dému jedinci. Díky nízké váze lze s kladinou snadno manipulovat. 
�áci s rùzným druhem posti�ení ocení bezpeèný, mìkký materiál kladiny a lehkou váhu. 
Dal�í výhodou je, �e lze snadno pøizpùsobit obtí�nost cvièení pro ka�dého �áka zvlá��. Pro 
�áky s PAS a MP je skvìlé barevné provedení kladiny a její vyu�ití pøedev�ím na rovnová�ná 
cvièení. Stejnì tak pro �áky se SP, kteøí mají èasto potí�e s rovnováhou. Kladina dále mù�e 
simulovat reálné prostøedí, èi vnìj�í bariéry pro �áky se ZP a zlep�ovat tak jejich 
prostorovou orientaci a balanc. Kladina je takté� vhodná pro �áky s TP pro nácvik chùze. 
Pøíjemný a mìkký materiál zajistí vhodnou oporu pro �áky, kteøí mají spasmy a zabrání 
vzniku modøiny v pøípadì pádu.
2-11397    3 890,-

Vyu�ití: gymnastika, posilovací cvièení

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì 
pohybu v prostoru)
D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - rovnová�né a balanèní pomùcky 
pro senzomotorickou stimulaci

Qr4: Rovnová�né cvièení na kladinì      

16. Klín rozkládací RinoGym

�áci s minimálním funkèním posti�ením mohou rozkládací klín vyu�ívat v rámci sportovní 
gymnastiky. Klín v rozlo�eném stavu vytvoøí naklonìnou rovinu, která je vhodná pro nácvik 
chùze pro �áky se ZP, SP a takté� MP. �áci snadnìji pøekonají strach vzhledem k mìkkému 
materiálu. Dále je vhodné rozlo�ený klín vyu�ít pro nácvik základních gymnastických 
dovedností, napø. pøevaly, pøekoty, nebo mù�e poslou�it jako nástupní plocha k dal�í 
pomùcce. Slo�ený klín lze vyu�ít pro nácvik chùze do schodù i ze schodù, co� je vhodné 
pøedev�ím pro �áky se ZP a tì�kým MP. Dále lze klín vyu�ít jako�to pøeká�ku, vyvý�ené 
místo pro odrazovou prùpravu, èi veliký pohybující se kvádr. Výhodou je, �e ve slo�eném 
stavu klín dr�í tvar díky upevnìní pomocí suchých zipù. 
2-11426      7 420,-

Vyu�ití: gymnastika

Tip Podpùrné opatøení: U.IV.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì 
pohybu v prostoru)
B.IV.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky)

Qr6: Nácvik válení sudù QR7: Kotoul vpøed Qr8: Kotoul vzad

Qr5: Posilovací cvièení ve dvojici



17. �védská bedna RinoGym A ètyødílná

�védská bedna je jedineèná svým rozkládacím systémem, materiálem a barevným 
provedením. Vzhledem k nastavitelné vý�ce lze cvièení snadno pøizpùsobit na míru 
ka�dému �ákovi. �védská bedna je vhodná ke cvièení sportovní gymnastiky jak ve 
slo�eném, tak rozlo�eném stavu. Vyvý�ená plocha, vnìj�í pøeká�ka, nebo nástupní plocha 
k dal�í pomùcce, i takto mù�e být bedna vyu�ita. Variabilitu ocení v�ichni �áci, nejvíce v�ak 
�áci s MP, TP, nebo ZP. Rozlo�ená bedna mù�e simulovat vnìj�í pøeká�ky pøi nácviku 
prostorové orientace �ákù se ZP a stejnì tak jako cvièná vyvý�ená plocha pro zvý�ení 
mobility �ákù s TP. U �ákù s MP bude hrát velkou roli bezpeèný materiál a pøizpùsobení 
vý�ky, díky èemu� snadnìji zvládnout tì��í a tì��í motorické úkoly. 
2-11427       18 961,-

Vyu�ití: Gymnastika, atletika

Tip Podpùrné opatøení: U.VI.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì 
pohybu v prostoru)
B.IV.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky)

Qr9: Odrazová
a doskoková prùprava

Qr10: Pøemet stranou Qr11: Stoj na hlavì QR12: Stoj na rukou

18. Rinoset

Rinoset je víceúèelová pomùcka pro výuku Tv. Vyjímeènost setu je v tom, �e mají dùmyslný 
rozkládací a skládací systém pracující na principu suchého zipu. Zároveò je horní strana 
(�lutá) vyztu�ená, èím� tvoøí tvrd�í podklad. Rinoset v rozlo�eném stavu najde své vyu�ití 
jako lavièka, hledi�tì pro diváky, ohranièení høi�tì, èi brány na kopanou. Ve slo�eném stavu 
lze set vyu�ít jako dopadovou plochu pøi pøeskoku, nebo skoku z malé trampolíny. Pøi výuce 
Tv s úèastí �ákù se zdravotním posti�ením set doporuèujeme vyu�ít jako lavièky, kladinky, 
které lze rùznými zpùsoby pøecházet pro zlep�ení rovnováhy. �áci s MP, PAS a SP nejvíce 
potøebují rozvíjet tuto dovednost a mìkké provedení lavièek mù�e �áky zbavit pøípadného 
strachu. Lavièky lze pøebíhat, pøeskakovat, zapojit je do pøeká�kových drah a hrát s nimi 
rùzné hry, napøíklad: Zachraò se kdo mù�e�! (�áci se pohybují po prostoru pøedem danou 
lokomocí a na sluchový, èi vizuální podnìt vyuèujícího se musí co nejrychleji dostat na 
rinoset - zachránit se tak pøed velkou vodou). Pro �áky se ZP mohou lavièky slou�it jako 
vnìj�í bariéry pøi nácviku prostorové orientace nebo branky pøi høe goalball. Ve v�ech 
pøípadech je výhodou rinosetu mìkký a pøíjemný materiál, o který se �áci nezraní a barevné 
provedení. Pro �áky s TP (dìtská mozková obrna, posti�ení dolních konèetin, vozíèkáøi) 
lavièky doporuèujeme vyu�ít k rozcvièce v sedì, èi jako podporu u �ebøin pøi nácviku 
vertikalizace. Zakoupit lze i samostatné díly setu.
3-11103             23 400,-

Vyu�ití: Gymnastika, atletika, posilování

Tip Podpùrné opatøení: D.VI.2.02 Pomùcky pro výuku
tìlesné výchovy - rovnová�né a balanèní pomùcky
pro senzomotorickou stimulaci

Qr13: Rozcvièka v sedì

U.VI.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky, vèetnì pohybu v prostoru)
B.IV.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky)
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19. Most

Most je pomùcka mnoha vyu�ití a proto se øadí k nejoblíbenìj�ím. Most lze podlézat, 
pøelézat, procházet v rámci rovnová�ných cvièení, nebo se v nìm houpat bìhem relaxace. 
Kombinovat lze spoleènì s dal�ími pomùckami ze setu Rino gym a svoje místo si najde
i v pohybových hrách.Most je vhodný pro �áky s MP èi PAS, jeliko� lze v obrácené poloze 
vyu�ít i jako kolébka/houpaèka. V této poloze lze most také pøecházet, èím� podpoøíme
u �ákù s rùzným typem posti�ení rozvoj rovnováhy. Vhodný je i pro �áky s TP, jeliko� je
v obrácené poloze nízký a �áci ho tak mohou zdolat napøíklad v poloze vzporu kleèmo.
V klasické poloze mostu lze most podlézat rùznými zpùsoby (popøedu, pozadu), co� je 
vhodná aktivita pro v�estranný motorický rozvoj v�ech �ákù. Vý�ku mostu lze takté� 
pøizpùsobit a to tak, �e most postavíme napøíklad na rozlo�ené díly �védské bedny èi díly 
rinosetu.  Most mù�eme nadále pøelézat, pøeskakovat, nebo se pod nìj schovat v rámci 
pohybových her. 
3-11145    4 418,- 

Vyu�ití: Gymnastika, relaxace

Tip Podpùrné opatøení: D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - 
rovnová�né a balanèní pomùcky pro senzomotorickou stimulaci
F.III.1.01 (Pomùcky pro relaxaci (koberec, Overball apod.))

QR14: Relaxace s mostem

20. Válec

Válec je velice specifická pomùcka, která nabízí hned nìkolik mo�ností vyu�ití. V gym-
nastice poslou�í jako podpìrná plocha pøi nácvikù pøemetových prvkù, nebo pøi posilování 
svalù pletence ramenního. S válcem lze také rozvíjet rovnová�ná cvièení, èi za jeho pomoci 
relaxovat.Rovnová�né cvièení na válci je vhodné pøedev�ím pro �áky se SP, ale také pro 
v�echny dal�í �áky, u kterých chceme zlep�it dr�ení tìla, rovnová�né schopnosti a koordi-
naci. Cviky, u kterých se �áci le�í na bøi�e, èi na zádech na válci a kolébají se vpøed a vzad 
jsou vhodné pro posílení pletence ramenního a slou�í pro nácvik pøechodu válce. Nejprve 
doporuèujeme, aby �áci pøekonali válec smìrem dopøedu do polohy vzporu kleèmo. Poté 
mohou vyzkou�et pøechod vzad s oporou pa�í a� na nohy. Pøi cvièení pokroèilej�ích cvikù je 
zapotøebí správná dopomoc a tìlesná zdatnost �áka, proto je v obecné rovinì 
nedoporuèujeme. Pro rychlé nafouknutí doporuèujeme kompresor. 
2-11512         8 907,-

Vyu�ití: gymnastika, relaxace 

Tip Podpùrné opatøení: D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - 
rovnová�né a balanèní pomùcky pro senzomotorickou stimulaci

Qr15: Prota�ení celého
tìla s válcem

QR16: Posílení svalù pletence 
ramenního s válcem

Qr17: Cvièení rovnováhy
s válcem



21. Balanèní podlo�ka 

Balanèní podlo�ku lze vyu�ít plo�inou dolù, nebo plo�inou nahoru pro mnoho balanèních 
cvièení. Nafukovací kopule by mìla být dostateènì nafouklá pøed ka�dým pou�itím. 
Pomùcka pùvodem pochází z medicínského odvìtví, proto i její pou�ití souvisí s rozvojem 
správného dr�ení tìla a posílení svalù hlubokého stabilizaèního systému. Podlo�ku lze v�ak 
vyu�ít i pro úèely posilovacího cvièení, nebo se stát souèástí pohybových her. Rozvoj 
koordinace a rovnováhy je nutno podpoøit u ka�dého �áka. Nejvíce cílová skupina jsou �áci 
se SP, kteøí èasto mají s rovnováhou potí�e. Na balanèní podlo�ce se dá cvièit i v sedì, 
èi kleku, proto je vhodná i pro �áky s TP. �áci se ZP musí v�dy cvièit v doprovodu dal�í 
osoby. �áky s MP a PAS na pomùcce zaujme její rùznorodost pohybu. Pro tuto skupinu �ákù 
doporuèujeme pomùcku vyu�ít následovnì: �ák na pomùcce sedí, nebo stojí (dle 
individuálních mo�ností) a opakuje pohyby �jako zrcadlo� podle osoby, která sedí nebo stojí 
pøed ním. I �áci se ZP mohou vyzkou�et tuto aktivitu. Nechají se taktilnì pohyby vést od 
svého spolu�áka èi asistenta.
Pøi vìt�ím mno�ství tìchto balanèních pomùcek je lze polo�it za sebe tak, aby vytvoøily 
chodník, po kterém se �áci musí dostat na druhou stranu. Na ka�dé pomùcce navíc mohou 
udìlat dal�í doplòují cvik, napøíklad døep.
1-40233       1 790,-

Vyu�ití: gymnastika, posilovací cvièení

Tip Podpùrné opatøení: D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - 
rovnová�né a balanèní pomùcky pro senzomotorickou stimulaci

QR18: Cvièení rovnováhy s balanèní podlo�kou
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23. Míè prùmìr 23 cm (Over Ball)

Míèe, které nejspí� v�ichni známe pod názvem Overball, by mìli být ji� zakotveným 
tradièním náèiním pro �kolní tìlesnou výchovu. Míra nafouknutí míèe zále�í na konkrétním 
cvièení a zku�enosti �áka. Pro zaèáteèníky doporuèujeme míèe spí�e ménì nafouklé, pro 
lep�í uchopení a udr�ení na konkrétních místech, napø. mezi koleny. S míèem lze vykonat 
rozcvièku, prota�ení i posilovací cvièení. Zapojit ho v�ak mù�eme i pøi míèových hrách, 
av�ak v�dy s ohledem na jeho vlastnosti. Vzhledem ke snadnému uchopení míèe je míè 
vhodný pro �áky s TP horních konèetin a �áky s ochablým svalstvem. Pracovat s ním lze i na 
vozíku a pøíjemný materiál zaujme i �áky s dal�ími typy posti�ení. Své místo Overball najde
i ve zdravotní Tv.
2-10031      146,- 

Vyu�ití: posilovací cvièení

Tip Podpùrné opatøení: D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - 
rovnová�né a balanèní pomùcky pro senzomotorickou stimulaci

PSYCHOMOTORIKA

24. Otisky nohy a ruky

Otisky rukou a nohou jsou nepostradatelnou souèástí aplikované Tv pøedev�ím pro �áky
s MP èi PAS. �áci díky vizualizaci lépe a samostatnìji zvládají konkrétní cvièení a jsou 
snadnìji navedeni do následující pohybové èinnosti. Zároveò mohou otisky slou�it jako 
forma motivace èi odmìny, napøíklad kdy� otisk ruky umístíte na vyvý�ené místo (�ebøiny), 
kam musí �ák vylézt a plácnout ji. Otisky neklou�ou na jakémkoliv povrchu vzhledem ke 
gumovému materiálu, pou�ít je mù�ete na �ikmé plo�e pro nácvik kotoulu vpøed èi kladince 
pøi pøecházení. 
8-10779       817,-

Vyu�ití: jakákoliv sportovní èinnost 
Tip Podpùrné opatøení: I.II.2.04 Pomùcky pro rozvoj vybraných kognitivních 
funkcí (pamì�, pozornost, my�lení)
U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, 
zrak, hmat)

22. Gymnastický míè

Gymnastický míè je nepostradatelnou souèástí náèiní, které se vyu�ívá pro základní 
gymnastiku. Okruh vyu�ití míèe je v�ak daleko �ir�í. V rámci základní gymnastiky 
doporuèujeme míè vyu�ít pro stabilizaèní a rovnová�né cvièení pro v�echny �áky, nejvíce 
pak �ákùm s SP a TP. Posilovací a relaxaèní cvièení doporuèuje pøedev�ím �ákùm s TP. 
�áky s MP a PAS budou s míèem bavit rùzné hry (chytaná, vyvolávka), ale i individuální 
èinnosti s míèem jako vyhazování, bouchání o podlo�ku, chytání èi kutálení. Míè je takté� 
vhodný pro skupinové èinnosti a aktivity s ním lze zaøadit dle zamìøení do jakékoliv èásti 
hodiny TV. Poddajný ale odolný materiál míèe je navr�en tak, aby snadno nedo�lo k po-
ru�ení.
1-40278 prùmìr 65cm     229,- 

Vyu�ití: gymnastika, posilovací cvièení, relaxace

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì pohybu v prostoru)
D.III.1.07 Pomùcky pro pohyb a polohování v prostoru (napø.schùdky, podruèky, gymbally apod.)
D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - rovnová�né a balanèní pomùcky pro senzomotorickou stimulaci



25. Kolibøík/NOAHBOARD

NOAH BOARD døevìná balanèní pomùcka slou�ící k rozvoji motorických dovedností u dìtí. 
Pøedev�ím dìti pøed�kolního a mlad�ího �kolního vìku doká�í balanèní pomùcku vyu�ít
k samostatným námìtovým hrám a spontánnì ji vyu�ívat k houpání, procvièování 
rovnováhy, protahování a posilování. Pro dìti star�í se nabízí cílené vedení pøi cvièení dle 
zpracované metodiky pohybového programu. Døevìná balanèní pomùcka je dobøe 
vyu�itelná pøi zaèlenìní do pohybových zájmových aktivit, jako jsou napø. pøeká�kové 
dráhy. Stejnì tak je pomùcka dobøe vyu�itelná pro dìti se specifickými potøebami, jako jsou 
dìti s poruchou autistického spektra, se sluchovým posti�ením, s lehkým mentálním 
posti�ením, s tìlesným posti�ením, s ADHD.

Základní principy pohybu trénují balanèní schopnosti a koordinaci v oblasti pánve, zejména 
pokud se jedná o latero-laterální pohyb a v oblasti kotníkù, pokud se jedná o pohyb v pøedo-
zadním smìru. Pøi cvièení ve stoji je kladen dùraz na napøímení páteøe a na centrované 
postavení v nosných kloubech. Pohyb je dynamický, rytmický a èásteènì veden samotnou 
pomùckou, která eliminuje velké ne�ádoucí odchylky od základního vedení pohybu. 
Cvièební pomùcka je svým tvarem (èást kru�nice) relativnì univerzální a vyu�itelná pro 
�iroké spektrum cvièících, díky nastavení univerzální �íøe opory pøi stoji na dolních 
konèetinách nebo pøi opoøe o horní konèetiny.
NOAH BOARD aktivizaèní pohybový a herní program byl akreditován M�MT v rámci 
systému dal�ího vzdìlávání pedagogických pracovníkù pod è.j.: MSMT-33492/2019-2-
1081
7-50348         3 499,-

Vyu�ití: gymnastika, posilovací cvièení, relaxace

Tip Podpùrné opatøení: D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - 
rovnová�né a balanèní pomùcky pro senzomotorickou stimulaci  

26. Padák ètyøbarevný

Psychomotorický padák je vyroben z pøíjemné látky a pro jeho vyu�ití je potøeba alespoò 
ètyøèlenná skupina �ákù. Nabízíme dvì velikosti. Dìti ocení jeho barevné provedení a �iro-
kou �kálu aktivit, které lze s padákem dìlat. Zaøadit lze jak do ru�né, hlavní èi závìreèné 
èásti TV. Úchyty na krajích padáku usnadòují manipulaci, co� je vhodné pro men�í dìti èi 
�áky s TP a MP. Pøíli� rychlému toèení a manipulace s padákem se naopak vyhnìte v pøí-
padì, kdy je ve tøídì �ák s epilepsií, mohlo by dojít k vyvolání záchvatu. 
Ve�keré aktivity s padákem napomáhají koordinaci oko-ruka a zlep�ují hrubou motoriku. 
Psychomotorický padák je takté� vhodný vyu�ít v rámci socializace a spolupráce ve 
skupinì. Pøedev�ím aktivity, kdy na padák umístíme míè a úkolem skupiny je napøíklad ho 
vyhodit co nejvý�e, èi ho prohodit dolù dírou, která je uprostøed padáku. 
7-10149 prùmìr 3,6m      1 254,-
7-10601 prùmìr 6m          3 022,-

Vyu�ití: psychomotorika

Tip Podpùrné opatøení: F.III.1.01 (Pomùcky pro relaxaci (koberec, overball apod.)) QR20: Aktivity s psychomotorickým padákem

Qr19: Aktivity s kolibøíkem

Tel.: 495 215 115, Mobil: 777 652 155, e-mail: info@jipast.cz   www.jipast.cz



27. Je�ci

Polovièaté taktilní kopule s masá�ními výstupky jsou skvìlé pro senzomotorickou èinnost. 
Pøiléhavý povrch zaruèuje, �e na podlaze kopule neklou�ou a mìkký materiál zajistí 
poddajnost a rychlý návrat do pùvodního tvaru. Kopule lze pøecházet v botách èi bez nich, 
jako by tvoøily chodníèek z kamínkù. Uvedenou èinnost lze zaøadit do výuky samostatnì 
nebo v rámci skupinového cvièení jako jedno ze stanovi��. Kopule doporuèujeme �ákùm
s lehkým TP, kteøí je�tì zvládají vzpøímenou chùzi. I chodidla se spasmy dùsledkem dìtské 
mozkové obrny ocení masá�ní povrch kopulí a prokrvení v�ech jeho èástí. Pro dìti se SP
a ZP mohou kromì senzomotorického zá�itku pomoci s rozvojem rovnováhy a �áky s MP èi 
PAS kopule navedou správným smìrem pøi cvièení.
7-11745      976,- 

Vyu�ití: psychomotorika, relaxace

  

28. Economy Bean Bags Set of 12

Pytlíky naplnìné pískem/fazolemi jsou skvìlým doplòkem do Tv pøedev�ím pro �áky s TP 
(DMO, svalová atrofie). Samotné uchopování pytlíkù, jejich pøemis�ování èi házení zlep�í 
jemnou i hrubou motoriku �ákù. Uvedené èinnosti pùjdou �ákùm snadnìji vzhledem
k pøizpùsobivému a nepravidelnému tvaru pytlíkù. S pytlíky lze hrát i spoustu her s cílením, 
napøíklad házení pytlíkù do vyznaèeného místa na podlaze èi posouvat veliký míè dopøedu 
zasa�ením od pytlíku. Pytlíky takté� mohou být vyu�ity jako zátì�ové pol�táøky pro 
zklidnìní a uvolnìní stresu �áka.
7-50339     515,- 

Vyu�ití: psychomotorika

29. Ergonomic Scooter - 33x43cm (piece)

Jezdítko (scooter) je zcela netradièní pomùcka. Odolná konstrukce vèetnì koleèek a rychlý 
polomìr otáèení umo�òuje snadnou jízdu ka�dému �ákovi. Ergonomické detaily (ruèky) 
jsou do jezdítka zakomponovány tak, aby usnadòovali jízdu. Na jezdítku se dá jezdit v kleku, 
v sedì, nebo v lehu na bøi�e. V�dy zále�í na konkrétní aktivitì. Pro �áky s TP doporuèujeme 
jízdu v sedì, nebo v lehu na bøi�e (jako para�utista) a pohyb vykonávat práci pa�emi. �áci
s TP, kteøí ka�dodennì pou�ívají vozík, ocení zmìnu zpùsobu pohybu, jezdítko jim nabídne 
nové mo�nosti. Pokud se �áci nezvládnou sami pohybovat s jezdítkem, mohou je tlaèit èi 
táhnout spolu�áci. Projí�dìní vyznaèené dráhy je vhodné pro rozvoj koordinace a hrubé 
motoriky. �áci mohou kromì sebe pøemís�ovat taky rozdílné pøedmìty, èím� podpoøíme 
pøednost a plynulost pohybu. Jezdítko doporuèujeme úplnì v�em. Maximální váha 
u�ivatele je120 kg a pou�ívat pouze uvnitø. 
7-50340       7 047,-

Vyu�ití: psychomotorika, posilovací cvièení 

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)
D.III.2.02 Pomùcky pro výuku tìlesné výchovy - rovnová�né a balanèní pomùcky pro senzomotorickou stimulaci
F.III.1.01 (Pomùcky pro relaxaci (koberec, Overball apod.))

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)
 U.III.2.06 (Pomùcky pro rozvoj jemné motoriky èi grafomotoriky)
F.III.1.01 (Pomùcky pro relaxaci (koberec, overball apod.))

Tip Podpùrné opatøení: U.VI.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì pohybu v prostoru)



30.Caterpinch - housenka

Destièka s vystouplými hrbolky neboli housenka je vhodná k zahøátí prstù pøed psaním. 
Obecnì slou�í pro rozvoj jemné motoriky èi zábavì neposlu�ných prstù.  Uvnitø housenky je 
gel, díky kterému lze hrbolky snadno stlaèovat a práce s housenkou je tak velice pøíjemná. 
Bìhem tìlesné výchovy lze Housenku zapojit do posilovacích cvièení a individuální èinností 
�áka. Doporuèujeme pøedev�ím pro �áky s PAS, TP horních konèetin a v�em �ákùm, kteøí se 
uèí psát a potøebují podpoøit plynulý rozvoj jemné motoriky. 
7-50341      579,-

Vyu�ití: psychomotorika

31. Ring - A - Lingers
Zvuk a pohyb, to jde dohromady. Náramky s rolnièkami lze umístit na kotník, chodidlo, 
palec i nohy, ale i zápìstí, pøedloktí a loket. Ka�dý pohyb �áka s náramkem bude doprovázet 
zvuková kulisa rolnièek, èím �áka motivujeme k dal�ímu pohybu. Náramek je vhodný pro 
�áky s tì�kým TP, kdy sebemen�í pohyb vyvolá zvuk rolnièek a radost. Dále náramek 
doporuèujeme �ákùm s MP. U �ákù s PAS vyu�ívejte jen v pøípadì, �e �áci nejsou citlivý na 
neoèekávané zvukové podnìty. Rolnièky lze také vyu�ít s �áky se ZP, kdy �áci mohou 
následovat zvuk rolnièky po bezpeèném povrchu bez pøeká�ek. 
7-50349      110,- cena je uvedena za 1ks

Vyu�ití: psychomotorika

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.06 (Pomùcky pro rozvoj jemné motoriky èi grafomotoriky)
.II.2.08 (Pomùcky pro rozvoj ètení a psaní (v libovolné rovinì dle potøeby �áka)
U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)

Tel.: 495 215 115, Mobil: 777 652 155, e-mail: info@jipast.cz   www.jipast.cz



RELAXACE

32. Masá�ní míèek

Masá�ní míèek zaji��uje efekt hnìtení, jemné stlaèování bodù na tìle, které má za následek 
uvolnìní svalù a zvý�ený prùtok krve v dané oblasti. Masá�ní èinnost míèkem je vhodná pro 
�áky s TP, kteøí mají spasmy, èím� lze podpoøit uvolnìní svalového napìtí. Pøíjemná taktilní 
stimulace povzbudí i �áky s MP a PAS. Masá�ní míèky lze vyu�ít i bìhem vyuèování ve tøídì 
pro odplavení nadmìrném stresu. �áci mohou být masírovaní, mohou se masírovat 
navzájem, nebo dokonce i sebe samy. Pøed zahájením masá�e je vhodné se seznámit s mís-
ty na tìle, kde stimulace není úplnì vhodná a naopak s místy, kde mù�e masá� pùsobit více 
ne� blahodárnì. 
6-10026     prùmìr 70mm    68,-
6-10027     prùmìr 80mm    70,-
6-10028     prùmìr 90mm    72,-

Vyu�ití: relaxace

Tip Podpùrné opatøení: U.II.2.03 Pomùcky pro rozvoj vybraných smyslových 
funkcí a vnímání (sluch, zrak, hmat)
U.III.2.14 (Pomùcky pro rozvoj sociálních dovedností a seberegulace)
F.III.1.01 (Pomùcky pro relaxaci (koberec, overball apod.)) 

33. Rehabilitaèní válec - délka 90cm

Rehabilitaèní válec nepatøí pouze do rukou fyzioterapeuta. I ve �kolní tìlesné výchovì s ním 
lze vykonávat nìkolik zajímavých èinností, které mohou zlep�it pohybové dovednosti �ákù 
a zpestøit tak obsah vyuèovacích hodin. Válec je urèený pøedev�ím k individuální èinnosti, 
mù�e být, ale zaøazen i do hromadné èinnosti (napøíklad jako stanovi�tì kruhového 
tréninku). Masá� fascií a svalù je vhodná jak pro dynamické rozcvièení, tak pro aktivní 
prota�ení a regeneraci. Pokud disponujete více válci je doporuèujeme vyzkou�et následující 
aktivitu: Poskládat válce za sebe s rozestupy 30 cm a nechat �áky po válcích pøejet jako na 
páse. Zaruèená zábava, která pøinese mnoho smíchu.
6-11179   699,-  

Vyu�ití: gymnastika, relaxace

Tip Podpùrné opatøení: F.III.1.01 (Pomùcky pro relaxaci (koberec, overball apod.)) QR21: Relaxace s rehabilitaèním válcem



34. BoundaLoons - sada 6ks

BoundaLoons je pomùcka, kterou lze vyu�ít s jakýmkoliv druhem men�ích míèkù pro 
individuální i skupinovou èinnost. Sí�ovaný povrch odpru�í míèky smìrem, jaký mu �ák dá 
pomocí naklonìní pomùcky. Èím mìkèí a lehèí míèek, tím vìt�í síla odpru�ení a délka letu. 
Pro zlep�ení motoriky a koordinace doporuèujeme individuální aktivity s pomùckou � vyha-
zování a chytání míèkù opakovanì do sí�ky èi odpálení míèku na vytyèení místo. Nejdøíve na 
místì a poté za pohybu. Po zvládnutí základních dovedností s pomùckou lze pøistoupit ke 
skupinovým hrám, napø. pøehazování míèku ve dvojici, skupinì. Pomùcku mù�e vyu�ít 
ka�dý, i �ák pou�ívající vozík. Pestré barevné provedení je výhodou pro �áky s lehkým ZP
a urèitì zaujme i �áky s MP. 
7-50342       3 083,-

Vyu�ití: v kombinaci se Scarfballs míèové hry, psychomotorika

OSTATNÍ

36. Curling set + house target

Curling je hra s cílením vhodná úplnì pro v�echny. Set obsahuje 4 èervené a 4 modré 
kameny. Barevné rozli�ení curlingový kamenù umo�òuje hraní hry v týmech, hrát mù�e ale
i jednotlivec. Kameny jsou vyrobeny z plastových komponentù, na spodní èásti jsou tøi oce-
lové kulièky, které se protáèí a tím umo�òují volný pohyb kamene. Hru doporuèujeme pøede-
v�ím �ákùm pou�ívající vozík, �ákùm s TP a MP. Cílení hry podporuje rozvoj koordinace
a pohybovou souhru. K setu je vhodné poøídit i terè, který je vyroben z vinylu. Na podlaze 
dobøe dr�í, neklou�e a mù�ete ho tak umístit kdekoliv. Rozdílným umístìním terèe lze 
snadno nastavit obtí�nost hry. Terè lze navíc vyu�ít i pøi dal�ích cílových hrách.
7-50344 Curling set     14 121,-    7-50345 House target (terè)    1 884,-

Vyu�ití: míèové hry

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky, vèetnì 
pohybu v prostoru)

Qr23: Youtube kanál Megafrom

35. Swing Ping Pong

Swing ping pong je vhodná pomùcka pro v�eobecný rozvoj motoriky a koordinace 
pøedev�ím �ákù s TP, lehkým ZP a MP. Nejèastìji pomùcku vyu�ijte pøi individuální èinnosti 
�áka, lze pou�ívat i z vozíku a bez pou�ití pingpongové pálky. Práce s pomùckou rozvíjí 
postøeh, rovnováhu a zlep�uje koordinaci oko � ruka. Pro zku�ené �áky lze uspoøádat 
soutì�e v pøekonávání poètu odbití míèku za urèitý èas nebo pøesnost odbití míèku na cíl. 
Uvedené èinnosti lze vykonávat i ve dvojici a za pou�ití pálek (ne pouze dlaní). Swing ping 
pong snadno pøichytíte pomocí suchého zipu na jakýkoliv materiál a nastavitelná vý�ka 
míèku zajistí, �e pomùcku mù�e vyu�ít opravdu ka�dý. Nesmírnou výhodou je, �e míèek 
uchycený na provázku se nikam nezakutálí, neztratí a v�dy se vrátí na stejné místo.
7-50343    938,-

Vyu�ití: míèové hry

Qr22: Youtube kanál Megafrom

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì pohybu v prostoru)

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky, vèetnì pohybu v prostoru)
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38. Boccia rampa

Rampièka na posílání míèe je speciálnì navr�ena pro �áky, kteøí potøebují velkou míru 
pomoci a asistence nejen pøi pohybových aktivitách. Díky rampièce se mohou samostatnì 
pokusit o poslání míèe rùzných velikostí. Délka rampièky lze uzpùsobit, maximální délka je 
2 metry. Po rozlo�ení máme k dispozici dvì rampièky o délce 1 metru.  Rampièka je pøede-
v�ím vytvoøena pro hru Boccia, ale lze vyu�ít i u dal�ích aktivit s cílením. Asistenci a dr�ení 
rampièky mù�e zaji��ovat asistent nebo spolu�ák, èím� se podpoøí zaèlenìní jedince do 
tøídního kolektivu. Rampièku doporuèujeme pøedev�ím �ákùm s nízkou pohybovou 
funkèností a v kombinaci s Boccia setem. 
7-50346    3 391,-

Vyu�ití: míèové hry

39. Comfy noodles

Pìnové nudle, odolné vùèi hnilobì pøi pou�ívání ve vlhkém prostøedí, jsou skvìlé nejen pøi 
výuce plavání. Pìnové nudle mohou být pou�ity i mimo vodní prostøedí pro rùzné aktivity 
provádìné ve skupinách, dvojicích, èi pøi individuálním cvièení. Pøi cvièení gymnastiky 
mohou tyto pìnové nudle nahradit ji� tradièní døevìné tyèe. Rovnová�né a posilovací cvièení 
s pìnovými nudlemi jsou vhodné pro �áky s MP, PAS a �áky se SP, kteøí potøebují rovnováhu 
procvièovat nejvíce. �áci se ZP s náèiním mohou lépe spolupracovat ve dvojicích a nechat 
se vést pohybem druhého èlovìka, který ovládá pìnovou nudli. Skupinové cvièení a rozvoj 
individuálních pohybových dovedností s pìnovou nudlí doporuèujeme �ákùm s TP. Uvedené 
náèiní podporuje socializaci a díky mìkkému barevnému provedení si je oblíbí nejeden �ák. 
7-50347   sada 24ks   2 309,-

Vyu�ití: posilovací cvièení, relaxace, psychomotorika

37. Boccia set

Boccia je paralympijský sport, který si mù�e vyzkou�et ka�dý. Hra podporuje inkluzi
a zároveò se pøi ní rozvíjí základní dovednosti s míèem, jako je házení, uchopování
a pøedávání. Cílem hry je umístit míèe barvy va�eho týmu co nejblí�e bílému míèku. Set 
obsahuje 12 boccia míèù (6 èervených, 6 modrých), bílý míè a metr. To v�e je umístìno
v pøenosné kompaktní ta�ce. Hru Boccia doporuèujeme �ákùm se støednì tì�kým a tì�kým 
TP. Hra lze toti� hrát i z vozíku a pøi nezvládnutí uchopení míèe do dlanì je mo�no vyu�ít 
rampièku, viz. ní�e. U �ákù se SP, MP a PAS hra rozvíjí koncentraci, soustøedìní a funguje 
skvìle jako nástroj socializace.
7-11562      4 323,-

Vyu�ití: míèové hry

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì pohybu v prostoru)

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì pohybu v prostoru)

Tip Podpùrné opatøení: U.III.2.05 (Pomùcky pro rozvoj hrubé motoriky vèetnì pohybu v prostoru)
F.III.1.01 (Pomùcky pro relaxaci (koberec, overball apod.))



Vysokoškolské programy pro podporu inkluzivní TV v České republice

· Název: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogiku

· Bakalářský studijní program

· Prezenční i kombinované studium

· Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Studijní program připravuje odborníky, kteří naplňují obsah v tradičních oblastech - tělesná výchova a sport; speciální 

pedagogika a aplikované pohybové aktivity. Absolvent je vysoce kvalifikovaný pracovník s orientací na speciální pedagogiku se 

schopností přenosu do oblasti aplikovaných pohybových aktivit, podpory kvality života a zdravého životního stylu dětí, žáků

i dospělých se speciálními potřebami. Mezi regulované a uznané profese patří mimo jiné sociální pracovník, asistent pedagoga, 

pedagog volného času a vychovatel. Studium tohoto vzdělávacího programu je předstupněm pro následující učitelsky 

orientovaný magisterský studijní program.

· Název: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogiku

· Navazující magisterský studijní program 

· Prezenční i kombinované studium

· Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem programu je připravit odborníky s rozvinutými občansko-sociálními kompetencemi a učitelské způsobilosti v oblasti školní 

tělesné výchovy a sportu, dětí, žáků i dospělých se speciálními potřebami. Absolvent programu je kvalifikován pro výkon profese 

učitele na 2. stupni ZŠ, víceletých gymnáziích a na středních školách, včetně škol a třídních skupin žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Mezi regulované a uznané profese patří mimo jiné všechny jako v předchozím bakalářském programu 

a učitelství všeobecně vzdělávajících předmětu na středních školách a druhém stupni základních škol. Dalším rozšířením je 

vychovatel pro skupiny a oddělení s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K tomu je možné při připravovaných změnách 

zákona o pedagogických pracovnících očekávat možnost rozšíření o pozici speciálně poradenského pracovníka ve školských 

poradenských zařízeních.

· Název: Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základ

· Bakalářský studijní program

· Prezenční i kombinované studium

· Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Studijní program připravuje pro společenskou praxi odborníky ve sféře speciální pedagogiky a školní tělesné výchovy, včetně 

mimoškolních aktivit, zájmového vzdělávání a školských organizací s možností přenosu i do sportu mládeže a dospělých se 

zdravotním postižením. Absolvent je pak kompetentní odborník v oblasti speciální pedagogiky se schopností přenosu do oblasti 

aplikovaných pohybových aktivit, kvality života a životního stylu dětí, žáků i dospělých se speciálními potřebami. Mezi 

regulované a uznané profese patří mimo jiné sociální pracovník, asistent pedagoga, pedagog volného času a vychovatel.

· Název: Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogice

· Navazující magisterský studijní program 

· Prezenční i kombinované studium

· Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Obsah vzdělávacího programu je primárně zaměřen na poradenství ve speciální pedagogice a aplikovaných pohybových 

aktivitách. Absolvent programu je vybaven potřebnými kompetencemi především pro vykonávání pedagogických profesí 

spojených se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním i neinkluzivním prostředí se specializací 

na pohybové programy ve volném čase, školních i mimoškolních činnostech. Mezi regulované a uznané profese patří mimo jiné 

všechny jako v předchozím bakalářském programu. Rozšířením kvalifikace je vychovatel pro skupiny a oddělení s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi regulované pozice patří i učitel v mateřské škole, včetně tříd s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. K tomu je možné při připravovaných změnách zákona o pedagogických pracovnících očekávat 

možnost rozšíření o pozici speciálně poradenského pracovníka ve školských poradenských zařízeních.

 Název: Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

· Bakalářský i navazující magisterský studijní program 

· Prezenční i kombinované studium

· Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vzdělává odborníky v oblasti aplikovaných pohybových aktivit již od roku 

1992. Absolventi získávají vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných 

pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních 

svazech a federacích i spolcích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Studium je přístupno i osobám 

se speciálními potřebami. Absolventi působí jako učitelé, trenéři, ředitelé i řadoví zaměstnanci neziskových organizací, uplatňují 

se v politice i v centrech následné péče. Studenti získávají vzdělávání v oborech společenskovědních (pedagogika, 

psychologie, filosofie, etika aj.), biomedicínských (anatomie, fyziologie, klinické obory) i praktických sportovních (atletika, 

plavání, gymnastika, sportovní hry, úpolové sporty, sporty v přírodě).
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