
Pozvánka   

na akreditovaný odborný seminář pro učitele 

základních škol, tělovýchovné pracovníky, 

trenéry, cvičitele a pedagogy volného času. 

 

    Základy pohybové 

gramotnosti 
  Program DVPP: Pohybová gramotnost č.j.: MŠMT – 7410/2018-1-208 

 
Termín / Místo 

 

3.4. 2019, Praha, Mírového hnutí 2137/7, hala TJ Hotel Chodov 

 
pořadatel 

 
Akademie Rinosport z.s.,  

 

Spolupořadatel: Česká asociace Sport pro všechny, Český svaz kin-ballu  
Odborný garant: 
Výuka: 
 
 
Program: 
9:30-10:00 
10:00-10:45 
 
11:00-13.00 
 
13.00-13:30 
 
13:30-15:30 
 
 
 
Účast.poplatek: 
 
 
Stravování: 
Doprava: 
 
 
Přihlášky: 

Akademie Rinosport z.s., - PaedDr. Ladislav Petera, Mgr. Miroslav Zítko, Mgr. Alice Paurová 
Praktické lekce vedou zkušení lektoři formou tří vyučovacích hodin v jednom bloku. K dispozici 
budou i metodické materiály a odborné publikace. Na závěr obdrží každý účastník certifikát DVPP 
o absolvování semináře.  
 
Prezence, informace o průběhu semináře, výběr účast.poplatku 
Téma I. -  Pohybová gramotnost: 
Definice, základní pojmy, schéma PG, využití v praxi 
Téma II.  – Gymnastika ve škole pro  I.stupeň ZŠ 
Gymnastika s novými prvky a efektivními metodami výuky pro všechny  
Přestávka 
Občerstvení, odpočinek, příprava na další lekci 
Téma III. – Kin-ball ve škole pro II.stupeň ZŠ : 
 Kin-ball, moderní inkluzivní sport jako součást výuky a mimoškolních 
aktivit žáků ZŠ 
 
400,- na osobu, při účasti dvou a více učitelů z jedné školy 300,- /osobu, platí se v hotovosti při 
prezenci 
 
Pořadatel zajištuje pitný režim a občerstvení účastníků o přestávce mezi lekcemi 
Doprava účastníků na vlastní náklady 
 
 
Elektronicky na tomto odkazu: Přihláška na seminář 3.4.2019 Praha 
 

Další informace najdete na webové stránce: www.rinosport.cz  sekce metodika a vzdělávání  

      

         Kontakt pro přihlášení a dotazy: 

         Akademie Rinosport 
         email: akademie@rinosport.cz 
         tel : Alice Paurová 777 197 080 

https://goo.gl/forms/4l1TX4Q9Tz2kpgrE2
http://www.rinosport.cz/


Pohyb a sport pro život ! 

Naši lektoři na semináři: 

Pohybová gramotnost –   PaedDr. Ladislav Petera, CSc., odborný garant semináře, absolvent UK FTVS, 
odborný vědecký pracovník FTVS UK, působil také jako metodik  sportovních programů  AŠSK, spoluautor 
programů na rozvoj pohybové gramotnosti, lektor a organizátor seminářů učitelů Tv – Tělo Praha 1996 – 2016, 
semináře Základy pohybové gramotnosti – Pohyb a sport pro život  v Hradci Králové 2018. Téma prezentace a 
diskuse: Proč (ne)potřebujeme pohybovou gramotnost, základy pohybové gramotnosti, zkušenosti 
s pohybovými aktivitami z Kanady. 
 
Gymnastika pro děti - Mgr. Miroslav Zítko -  předseda České asociace Sport pro všechny a vedoucí lektor 
komise  gymnastiky. Absolvent FTVS UK, autor učebních skript pro posluchače FTVS UK, autor několika 
Metodických gymnastických publikací pro cvičitele a trenéry. Absolvent mezinárodního kurzu „Foundation of 
Gymnastics“, kterou pořádala akademie FIG. Cílem lekce je představení projektu  Gymnastika pro děti a 
propagace  gymnastiky, která má nezastupitelný vliv na rozvoj zdravotně orientované zdatnosti a pohybové 
gramotnosti. Obsah předkládaného pohybového  programu vychází ze standardního vybavení školní tělocvičny 
obohaceného novými prvky, které svou konstrukcí lépe vyhovují dětem, bezpečností cvičení a filosofií 
gymnastiky pro všechny.   
 
Kin-ball - Mgr. Alice Paurová - lektorka, absolventka PF Univerzity Karlovy, spoluautorka metodických 
publikací, lektorka ČSK, rozhodčí, tři roky praxe Kin-ballu, 5. nejvyšší stupeň podle kanadské kvalifikace – 
dnes v ČR nejvyšší stupeň Kin-ballového vzdělání. Kin-ball je akční, moderní  a zcela netradiční míčová hra, 
původem z Kanady. Netradiční je náčiní – velký, lehký míč o průměru cca 1,2m, netradiční je počet družstev ve 
hře – 3 čtyřčlenná družstva hrají současně,  netradiční je pohybový obsah. Jako herní plocha vyhovuje běžná 
tělocvična či venkovní hřiště. Zcela přirozeně a spontánně rozvíjí základní pohybové dovednosti, zvyšuje 
celkovou zdatnost,  zlepšuje pohybovou koordinaci, rozvíjí taktické myšlení, týmovou spolupráci a silně 
preferuje myšlenku fair-play. Kin- ball motivuje, baví, provokuje, pomáhá! 

 

Akademie Rinosport z.s. 

Účelem Akademie Rinosport  je ve spolupráci s předními odborníky, samosprávami, školami, univerzitami, 

sportovními organizacemi, svazy, federacemi a spolky přispívat k rozvoji pohybové gramotnosti populace a metodicky 

a organizačně podporovat dostupnost pohybových aktivit pro všechny, zejména pro děti a mládež všech věkových 

kategorií.  

Naše ústřední téma: Pohybová gramotnost „Aktuální dosažená úroveň rozvoje pohybových dovedností a vědomostí“. 

Cíl : Vývoj a podpora programů na rozvoj pohybové gramotnosti a jejich aplikaci v praxi 

1. Tvorba programů na rozvoj pohybové gramotnosti. 
Vytváříme programy na rozvoj PG podle jednotlivých věkových kategorií, tvoříme obsah hodin, vyrábíme 
pomůcky, nářadí a doplňkové systémy s originálním a moderním designem, bezpečné  a jednoduché. Ve 
spolupráci s učiteli, trenéry a cvičiteli aktualizujeme i konkrétní programy na podporu jejich činnosti, 
využíváme jejich podnětů a doporučení z praxe. 

https://www.rinosport.cz/detska-gymnastika--1  

https://www.rinosport.cz/detska-atletika--1  

 

2. Vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti. 

Ke každému programu vytváříme a dodáváme metodiku, organizujeme akreditovaná školení (DVPP), 

semináře a konference na téma jak aplikovat programy PG v praxi. Cílem vzdělávání ve školní i mimoškolní 

tělesné výchově a sportu by se měla stát zřetelně vymezená pohybová gramotnost, která by plynula ze 

zvolené a obecně akceptovatelné koncepce tělesné výchovy a sportu v české republice. 

https://www.rinosport.cz/metodika-a-vzdelavani 

https://www.rinosport.cz/videogalerie 

https://www.rinosport.cz/detska-gymnastika--1
https://www.rinosport.cz/detska-atletika--1
https://www.rinosport.cz/metodika-a-vzdelavani
https://www.rinosport.cz/videogalerie

