Závěrečná zpráva
o organizaci a průběhu semináře
Cíl semináře: Osvojit si základy teorie a didaktiky programů na rozvoj pohybové gramotnosti,
následně zajistit kvalitní pedagogický vzdělávací proces ve školkách, školách a ostatních
vzdělávacích zařízeních.
Průběh semináře:
Na přípravě semináře se podíleli odborný garant semináře, organizační pracovník a členové
Akademie Rinosport,. Při vlastní organizaci pak pomáhali členové českého svazu Kin.ballu a
pracovníci TJ Slavia Hradec Králové, v jejímž areálu seminář probíhal.
S propagací semináře pomohli pracovníci Magistrátu HK, města Pardubic a odborné časopisy.
Tělesná Výchova a Sport Mládeže, Učitelské noviny a webové servery , e-portál DVPP,
Učitelské noviny a zejména webové stránky akademie Rinosport. (www.rinosport.cz).
Informovanost o semináři byla podpořena i cíleným e-mailingem na cca 2500 adres škol a
školských zařízení. Dále pak bylo využito webových portálů všech partnerů k propagaci akce.
Seminář odstartoval prezencí účastníků a slavnostním zahájením za účasti primátora města
Hradce Králové. Po té absolvovali účastníci praktické lekce, každý na základě svého osobního
programu. Z plánovaných 12 témat se uskutečnilo celkem 11 , jedno téma muselo být
zrušeno pro náhlé onemocnění lektorky v den zahájení semináře.
Jednotlivé lekce probíhaly ve vysoké kvalitě a za velkého zájmu a s aktivním přístupem
účastníků. Lektoři zodpovídali i řadu praktických dotazů na metodiku a organizaci hodin,

problematiku přípravy a vedení výukové hodiny na školách. Součástí výuky byly i metodické
materiály pro účastníky, které měli lektoři připravené.
Časový harmonogram a obsah semináře byl dodržen, výuka probíhala plynule a bez
komplikací. Jednotlivé fáze semináře byly podpořeny pravidelným informováním účastníků
formou informačního systému a aktualizovanými pokyny k programu a výuce. Materiální
zabezpečení, nářadí a pomůcky zajistila firma Jipast a.s. v potřebném rozsahu a kvalitě.
Hodnocení semináře účastníky:
Po skončení semináře byl zaslán všem účastníkům elektronický dotazník, kde zhodnotili
seminář takto (školní hodnocení , 1 – 5, uvádíme průměrné známky, počet odpov ědí 34):
Nejlépe byla hodnocena odborná úroveň lektorů (1,05), aktuálnost řešení tématu Pohybové
gramotnosti (1,12), nabízená struktura praktických hodin (1,17) a materiálně technické
zabezpečení a vybavení lekcí (1,26), další hodnocené otázky byly v rozmezí 1,35 – 1,47, což
znamená pro nás vynikající hodnocení.
Seminář Základy pohybové gramotnosti v číslech:
Délka trvání akce

2 dny

Počet účastníků

83

Počet pořadatelů

9

Počet lektorů

11

Celkem odučeno témat

11

Celkem hodin výuky

92

Počet udělených Osvědčení
DVPP
Počet odpovědí na zaslaný
dotazník

83
34

Dvoudenní program se čtyřmi výukovými bloky
v každém dni, účastníci si témata volili.
Z celé ČR, převážná většina z Pardubického a
královéhradeckého kraje, učitelé ZŠ a MŠ,
pedagogičtí pracovníci CVČ, DDM a TJ
Seminář zajišťoval tým z Českého svazu Kin-ballu,
Odborný garant z Akademie Rinosport a
pracovníci TJ Slavia Hradec Králové.
Lektoři působící na FTVS UK, APA UPOL, ČASPV,
FISAF, PdF UHK, svazů Kin-ballu, Frisbee, Volejbalu
i lektoři se zahraničními zkušenostmi.
Tři základní povinná témata pro každého
účastníka: Gymnastika, atletika, pohybové hry a 8
témat výběrových.
Lektoři si připravili a odučili celkem 92 hodin
praktické výuky a jednu přednášku v délce dvou
hodin (Workshop)
Všichni účastníci semináře splnili podmínky pro
udělení Osvědčení DVPP MŠMT
Účastníci byli na závěr osloveni elektronickou
formou pomocí formuláře, aby seminář zhodnotili
bodovací škálou v sérii připravených otázek
(nepovinná část)

