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Vážení přátelé,

je mi velkou ctí přivítat vás na dvanáctém setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc 2022, 
které probíhá na půdě Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Věřím, že podobně jako v minulých letech bude toto setkání příležitostí pro navázání osobních 
přátelství, předání profesních zkušeností i rozšíření odborných obzorů.

Připravovaný program reflektuje nejnovější trendy v oblasti tělesné výchovy, sportu a volnočasových 
pohybových aktivit, včetně problematických témat týkajících se inkluze ve školní tělesné výchově, 
měnící se motivace k pohybovým aktivitám u dětí a mládeže a tendence celkově klesající pohybové 
gramotnosti nastupující generace.

Všem účastníkům, lektorům i organizátorům přeji, aby celé setkání vydařilo dle jejich představ.

Úvodní slovo děkana FTK UP v Olomouci

Michal Šafář
děkan FTK UP Olomouc
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Vážení účastníci, 

již podvanácté se setkáváme, abychom si vzájemně vyměnili zkušenosti, společně si zacvičili  
a seznámili se s novými přístupy v našem oboru, který v dnešní „sedavé“ době stále více nabývá na 
důležitosti.

Ukázkou takových nových přístupů je už samotné místo konání našeho setkání. V Aplikačním centru 
BALUO naše Fakulta tělesné kultury uplatňuje moderní technologie ve výzkumu zdravého životního 
stylu a aplikaci jeho výsledků do praxe, mimo jiné i do hodin tělesné výchovy.

První setkání učitelů všech stupňů škol a dalších kolegů z oblasti tělesné výchovy, zdraví a sportu  
a volného času jsme uspořádali před 27 lety. Z pracovního názvu se od té doby stal pojem, který nás 
zavazuje, ale stejnou měrou také těší.
Věříme, že letošní ročník bude těšit i Vás, že Vám přinese hodně příjemných zážitků a pohody.

Vítejte v Olomouci!

Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
garant akce

PaeDr. Soňa Formánková, Ph.D.
vedoucí Katedry sportu FTK UP



Program

Těloolomouc 2022

čtvrtek | 25. 8. 2022

pátek | 26. 8. 2022
 

sobota | 27. 8. 2022

V případě jakýchkoliv dotazů spojených s orien-
tací ve městě, dopravou na sportoviště a vůbec 
k průběhu akce Vám bude k dispozici informační 
centrum, jehož tým Vám poradí se vším, co bu-
dete potřebovat.

čtvtek – sobota| 25. 8. – 27. 8. 2022

Aplikační centrum BALUO
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

přízemí
prostor naproti recepci

U Letiště 32 | Olomouc

od 13:30 hod.  
příjezd a registrace

19:00 hod. 
slavnostní zahájení Těloolomouc 2022
ve velké tělocvičně AC Balua FTK UP

celodenní program dle rozvrhu
– výběr dle zájmu z nabídky seminářů,  před-
nášek, diskusí a praktických výstupů
večer volný program nebo můžete  absolvo-
vat komentovanou procházku Olomoucí

celodenní program dle rozvrhu 
– výběr dle zájmu z nabídky seminářů, před-
nášek, diskusí a praktických výstupů
večerní zakončení akce

•

•

•

•

•

•

Informační centrum

HELPDESK
+420 739 249 082

Kontakty
Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
garant akce
T: +420 585 636 511
E: dusan.viktorjenik@upol.cz

Mgr. Jana Seidlová
administrativní zabezpečení
T: +420585 636 502
E: jana.seidlova@upol.cz
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NORDIC WALKING (SEVERSKÁ CHŮZE)
Bank Navrátíková Taťána

Nordic walking je sportovní chůze s holemi, pomocí které si můžeme 
celkem jednoduše zlepšit fyzickou kondici bez ohledu na věk, pohlaví  
i aktuální trénovanost. Je to efektivní chůze, která může být až o 46 
% účinnější než klasická chůze. Záleží na intenzitě cvičení, která vychá-
zí z  usilovné práce horních končetin, nikoliv z  rychlosti chůze. Proto 
mohou společně trénovat osoby různého věku, pohlaví i fyzické kondi-
ce. Hodí se do školní tělesné výchovy, kde máme problémy s prostory 
pro cvičení (nedostatek tělocvičen) a musíme přesunout hodiny těles-
né výchovy ven do přírody. Zde využijeme přírodní prostředí v okolí 
školy (park, lesní cestu, louku apod.), dále potřebujeme materiální vy-
bavení, tedy hole, které nejsou finančně tak náročné, protože může-
me využít trekové nebo i sjezdové hole, které žáci mají většinou doma.  
A tu se nabízí příjemná a zajímavá náplň vyučovací jednotky!

TRENÉŘI VE ŠKOLE
Barák Antonín

Kvalifikovaní a školení trenéři z různých sportů pomáhají učitelkám na 
1. stupni ZŠ po celý rok v hodinách TV rozhýbat všechny děti, především 
ty méně pohybově aktivní.

POHYBOVÉ HRY – OD KAŽDÉHO KOUSEK
Bělka Jan

Cílem přednášky je představit učitelům různé pohybové hry s různými 
pomůckami a s  různým zaměřením. Nejčastěji se bude jednat o hry 
zaměřené na rozvoj obratnosti. Některé hry budou vhodné i pro méně 
zdatné žáky průřezově věkovými skupinami.

POHYBOVÉ HRY PRO VĚTŠÍ POČET CVIČÍCÍCH ŽÁKŮ
Břežný Radim

Cílem přednášky je učitele TV seznámit s  pohybovými hrami, které 
mohou použít pro větší skupinu žáků v tělesné výchově.

NEUČME JEN SKRČKU A ROZNOŽKU
Buben Jiří

Příspěvek se věnuje možnostem využití přeskokových dovedností 
k pohybovému rozvoji dětí ve školní TV.
                   
NEBOJ SE ZEPTAT ŘEDITELE 
(KULATÝ STŮL S POZVANÝMI ŘEDITELI ZŠ A SŠ)
Černý Martin, Helebrant Ivo, Skula Pavel, Škarka Radek

Diskuzní fórum s  řediteli ZŠ a SŠ, kteří vám rádi odpoví a poradí 
s jakoukoliv školní problematikou z pohledu vedení školy a legislativy.

NÁCVIK A METODIKA PLAVECKÝCH ZPŮSOBŮ PRSA, KRAUL A ZNAK
Dub Jiří

Základní metodika plaveckých způsobů prsa, kraul a znak – užití v praxi, 
výhody a nevýhody jednotlivých plaveckých způsobů s ohledem na volbu 
prvního plaveckého způsobu, základní chyby v technice a způsoby jejich 
nápravy.

NEBOJME SA VOLEJBALU V ŠKOLSKEJ TELESNEJ VÝCHOVE
Dudová Katarína

Ukážka volejbalových cvičení zábavnou formou v  školskej telesnej 
výchove.

LINE DANCE – TANEC BEZ HRANIC
Fasnerová Lenka

Tanec, kdy nepotřebujeme partnera, ale tanec s pravidly, tančíme různé 
taneční styly, tanec s variantou i pro vozíčkáře. Line Dance má i svou 
soutěžní formu a systém mezinárodních soutěží.

OBRUČE – ZPEVNI TĚLO A BUĎ FIT
Fasnerová Lenka

Jednoduché a efektivní cvičení s  velkou obručí, které rozvíjí nejen 
motoriku a koordinaci, vytrvalost a sílu, ale jedná se i o aerobní trénink 
bez poskoků. Zábavné cvičení pro všechny věkové kategorie.

WOUDINK – HOUPEME SE PRO ZDRAVÍ
Fasnerová Lenka

Zábavné cvičení na houpacím prkně s velkým přesahem. Ochutnejte 
zdravotní benefity tohoto cvičení založené na intuitivním pohybu  
na vlastní kůži.

NÁMĚTY PRO CVIČENÍ ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY 
VE VODNÍM PROSTŘEDÍ
Formánková Soňa

Cvičení ve vodním prostředí s  využitím prvků základní gymnastiky. 
Cvičení jsou rozdělena dle postavení cvičence vzhledem ke stěně bazénu, 
zahrnují aktivity gymnastického charakteru v prostoru, cvičení zábavná, 
posilovací i protahovací.

Anotace přihlášených příspěvků
v abecedním pořadí dle příjmení hlavního lektora
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PSYCHOMOTORICKÝ RÁMEC HER VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ  
ZAMĚŘENÝ NA ROZVOJ JEMNÉ A HRUBÉ MOTORIKY
Hajduková Markéta, Vodáková Eliška

Téma se zaměří na psychomotorické hry a psychomotorické aktivity vy-
užitelné v inkluzivní školní tělesné výchově. Cílem je seznámit účastníky 
s aktivitami primárně rozvíjejícími jemnou a hrubou motoriku.

NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ SPORTOVNÍ HRY FOTBAL
Hrubý Michal

Seznámení s novými metodami a didaktickými postupy pro sportovní 
hru fotbal. Ukázka práce s novými pomůckami a jednotlivými metodic-
ko-organizačními formami pro řešení nácviku jednotlivých herních čin-
ností jednotlivce.

ÚPRAVA POHYBOVÝCH HER PRO POTŘEBY ZAČLENĚNÍ ŽÁKŮ  
SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Ješina Ondřej

Téma se zaměří na modifikace pohybových her pro aktivní zapojení žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v  inkluzivních školních  
i zájmových pohybových aktivitách a proběhne formou tvůrčího praktic-
ky orientovaného workshopu.

ÚPRAVA SPORTOVNÍ HRY PRO POTŘEBY ZAČLENĚNÍ ŽÁKŮ SE SPECI-
ÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Ješina Ondřej

Téma se zaměří na modifikace sportovních her pro aktivní zapojení žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v inkluzivních školních i zá-
jmových pohybových aktivitách a proběhne formou tvůrčího prakticky 
orientovaného workshopu

PRŮVODCE LEGISLATIVOU V PRÁCI TV PEDAGOGA
Kovářů Zbyněk

Poskytnout informace z  teorie a zejména praxe v  oblasti bezpečnosti 
tělovýchovy a sportu v ČR a uplatňování práva v tělovýchově a sportu. 
Vysvětlit význam jednotlivých faktorů, které ovlivňují bezpečnost tělo-
výchovy a sportu, a dát je do souvislosti s právním rámcem příslušných 
zákonů, vyhlášek, norem, pravidel a pokynů. Stanovit optimální postupy 
pro tělovýchovného a sportovního profesionála v souladu se zajištěním 
maximální bezpečnosti pro zúčastněné aktéry tělovýchovné a sportovní 
činnosti.

ORIENTACE JAKO SOUČÁST TV
Machová Iva

Orientaci můžeme vidět jako jeden z několika způsobů orientačního zá-
vodu v krajině, ale také jako zajímavý prostředek pro zpestření tělesné 
výchovy, sportovní části výletu nebo aktivitu při deštivých dnech. V pří-
spěvku budeme prezentovat pomůcky pro uskutečnění jednoduchého 
orientačního závodu, orientační hry s mapou, a to venku i uvnitř.

PRŮVODCE LEGISLATIVOU V PRÁCI TV PEDAGOGA
Kovářů Zbyněk

Poskytnout informace z  teorie a zejména praxe v  oblasti bezpečnosti 
tělovýchovy a sportu v ČR a uplatňování práva v tělovýchově a sportu. 
Vysvětlit význam jednotlivých faktorů, které ovlivňují bezpečnost tělo-
výchovy a sportu, a dát je do souvislosti s právním rámcem příslušných 
zákonů, vyhlášek, norem, pravidel a pokynů. Stanovit optimální postupy 
pro tělovýchovného a sportovního profesionála v souladu se zajištěním 
maximální bezpečnosti pro zúčastněné aktéry tělovýchovné a sportovní 
činnosti.

ORIENTACE JAKO SOUČÁST TV
Machová Iva

Orientaci můžeme vidět jako jeden z  několika způsobů orientačního 
závodu v  krajině, ale také jako zajímavý prostředek pro zpestření 
tělesné výchovy, sportovní části výletu nebo aktivitu při deštivých 
dnech. V  příspěvku budeme prezentovat pomůcky pro uskutečnění 
jednoduchého orientačního závodu, orientační hry s mapou, a to venku 
i uvnitř.

LANOVÉ AKTIVITY – HRY S LANY
Materová Eliška, Vindiš Jan

Seznámení s  materiálem, představení typů lan, možnosti využití lana  
a dalších lezeckých pomůcek (smice, karabiny apod.), lanové hry (důvěra, 
spolupráce, řešení problémů, osobní rozvoj jedince, komunikační hry).

LANOVÉ AKTIVITY – NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY
Materová Eliška, Vindiš Jan

Seznámení s nízkými vázanými a lanovými překážkami, způsoby uzlování 
lan, možnosti využití lan spojené s  herními činnostmi, další způsoby  
a využití lanových pomůcek (slackline, balancování, chození, skákání 
apod.).
Název příspěvku

POHYBOVÉ HRY PROTI AGRESI A SUPERHRY
Mazal Ferdinand

Agrese dětí i dospělých roste. Ukážeme si ve hrách, jak lze bez problémů 
narušit osobní prostor a s  úsměvem přijmout odpor a objetí druhé 
osoby. Jednoduché pohybovky lze použít po rozcvičení a mají mnoho 
obměn. Ty základní zkusíme bezpečně a v pohodě. Vezměte si pro jistotu 
starší trika.

SOUTĚŽE V DRUŽSTVECH JINAK
Mazal Ferdinand

Soutěživost a snaha vyhrát je motorem lidstva. V  lekci si ukážeme 
jak výrazně změnit zapojení všech hráčů, ukážeme si optimální po-
čet, změníme předání mety a zvýšíme odpovědnost a zapojení hráčů.  
A samozřejmě budou v  soutěžích dovednosti z  atletiky, gymnastiky  
a her včetně házení, chytání míče a herního myšlení. Na závěr několik 
superher a bude nám fajn.
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FLORBAL HROU A NETRADIČNĚ
Mikeška Daniel

Lekce bude zaměřena na výuku florbalu, oblíbené a stále se rozvíjející 
sportovní hry současnosti. Během příspěvku zazní krátký teoretický 
úvod, kde se mimo jiné zaměříme na výběr vhodného vybavení do škol 
nebo zájmových kroužků. V rámci praktické části se pak účastníci dozví 
oblíbená herní cvičení do všech částí vyučovací/tréninkové jednotky. 
V průběhu lekce se zaměříme i na nejčastější chyby při herních činnos-
tech jednotlivce a na možnosti jejich korekce.

BASKETBAL VE ŠKOLE – JEDNODUŠE A ZÁBAVNĚ
Moulisová Milena

Představení školního basketbalu jako prostředku pohybové gramot-
nosti a zdatnosti budoucí generace. Seznámení pedagogů s formou vý-
uky basketbalu – jednoduše, zábavně, hravě, bezpečně a pro každého 
(Baby basket, Easybasket). Inovativní forma výuky basketbalu. Praktic-
ké ukázky a interaktivní výuka se zaměřením na současnou didaktiku 
basketbalu.

NASTAVENÍ VHODNÝCH STEREOTYPŮ DÍTĚTE V RÁMCI HODINY 
TĚLESNÉ VÝCHOVY
Nátěsta Petr

Na lekci si ukážeme, jak vysvětlit základní pohybové principy zábav-
nou formou a přenést je do vybraných her. Ukážeme si základní nácvik 
rozvoje síly, reakčních schopností a koordinace. Věnovat se budeme 
posloupnosti vyučovací jednotky od rozcvičky až po konečné zklidnění. 
Hodina je vhodná pro učitele základních i středních škol.

VODNÍ PÓLO JAKO SOUČÁST ŠKOLNÍ PLAVECKÉ VÝUKY
Neuls Filip

Vodní pólo je nejrozšířenější sportovní hrou ve vodním prostředí. Spe-
cificky v sobě kombinuje různé plavecké dovednosti a činnosti typické 
právě pro sportovní hry (herní činnosti jednotlivce a herní kombina-
ce). Do školní plavecké výuky můžeme úspěšně zařazovat základní pó-
listické prvky (lokomoci a ostatní pohyby s míčem a bez míče), rozličné 
průpravné hry s míčem a ve zjednodušené podobě i celou hru. V rámci 
lekce si prakticky předvedeme možnosti, jak plaveckou výuku na zá-
kladních a středních školách pomocí vodního póla obohatit a zvýšit její 
motivační potenciál.

PROČ JE DŮLEŽITÉ DOBŘE SE NASTAVIT
Nohelová Denisa

Lekce seznamuje s  problematikou posturálního nastavení, s  „ideál-
ním“ sedem a se „správným“ držením těla. Účastníci si během lekce 
na mnoha případech vyzkouší, jak změna postavení jejich těla ovlivňu-
je výsledné cvičení, vyzkouší si ideální sed a stoj. Diskutovány budou 
také nejčastější následky nevhodného držení těla a cvičení zaměřená 
na kompenzaci těchto následků.

ZÁBAVNÁ CVIČENÍ S  OBRUČÍ A PRO ROZVOJ PROSTOROVÉ 
ORIENTACE, TEMPA A RYTMU ANEB CO SE DO HODIN RYTMICKÉ 
GYMNASTIKY NEVEŠLO
Pelclová Jana

Praktická lekce umožní zavzpomínat si na hodiny rytmické gymnastiky 
s klavírním doprovodem. V první části lekce si účastníci budou moci 
doplnit základní znalosti týkající se hudebně-pohybových vztahů for-
mou praktických zábavných cvičení pro rozvoj prostorové orientace  
a na vnímání tempa, rytmu a dynamiky. Druhá část lekce bude zamě-
řena na využití obruče v tělesné výchově formou zábavných cvičení  
a her pro dívky i chlapce.

MOTIVACE DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SPORTU A POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH
Pernicová Hana

Workshop, ve kterém se učitelé TV seznámí s  některými postupy  
a doporučeními, jak motivovat děti a mládež do sportu a pohybových 
aktivit, a vymění si svoje zkušenosti s osvědčenými „triky“, které pou-
žívají pro motivaci žáků/studentů/svěřenců v TV a tréninku. Motivace 
je jedním z nejdůležitějších předpokladů procesu učení a při plánování 
vyučování TV a v tréninku je důležitější o motivaci přemýšlet i z dlou-
hodobého hlediska.

ZÁKLADY GYMNASTICKÝCH AKROBATICKÝCH CVIČENÍ, CVIKY NA 
NÁŘADÍ
Poláková Martina

V  lekci si osvěžíme sadu průpravných cviků, které můžete zařazovat 
do speciálních částí rozcviček před gymnastickou vyučovací jednotkou. 
Projdeme základní lokomoci a cviky na doplňkovém i hlavním nářadí, 
ukážeme si jednodušší alternativy klasických gymnastických dovednos-
tí, které by mohli zvládnout i současní školáci.

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ A HRY V BASKETBALE
Reich Petr

Basketbal patří mezi sportovní hry, které jsou oblíbeny u většiny žáků 
na celém světě. Sportovní hry chápeme jako soutěživou činnost dvou 
družstev, které se snaží prokázat svou převahu nad soupeřem a získat 
větší počet bodů. Cílem tohoto příspěvku je seznámit učitele s  prů-
pravnými hrami v basketbale. Budou zde také uvedeny příklady me-
todicko-organizačních forem (zaměření, cíle, popis, obtížnost, doba 
trvání, počet opakování interval zatížení a odpočinku, možnosti mani-
pulace se zatížením).

ÚPOLY DO ŠKOL HRAVĚ A DRAVĚ
Ročin Igor

Úpoly jsou výbornou možností k rozvoji pohybových schopností a mo-
hou zpestřit nejen hodiny tělesné výchovy. Někteří učitelé se v důsled-
ku nedostatečných zkušeností obávají tyto aktivity do výuky zařadit, 
proto vám chceme ukázat, jaká cvičení mohou být pro vaše žáky zají-
mavou a zábavnou alternativou pohybu ve vašich hodinách.
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ORIENTAČNÍ BĚH
Skyvová Kristýna

Orientační běh je sport pro širokou veřejnost a je velmi vhodnou ak-
tivitou rozvíjející také samostatnost a rychlé rozhodování. Ukázky ori-
entačních cvičení v parku, na atletickém hřišti, v tělocvičně s využitím 
elektronického systému Sportident .Informace o spolupráci Českého 
svazu orientačních sportů se školami (školní závody, výukové mapy)  
a publikaci Orientační běh do škol – zábavný a výchovný OB.

HÁZENÍ A CHYTÁNÍ MÍČE ANEB NEBOJME SE HÁZENÉ
Sovová Klára

Cílem přednášky je představit pohybové a průpravné hry zaměřené na 
házení a chytání míče jako zábavný prostředek průpravy pro rozvoj zá-
kladních házenkářských dovedností.

REFORMA SYSTÉMU PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ
Svozil Zbyněk

MŠMT připravuje reformu pedagogických praxí v  přípravě učitelů na 
VŠ. Motivem pro připravovanou reformu jsou zjištění, že 38 % re-
prezentativního vzorku vysokoškolských studentů různých oborů  
a čerstvých absolventů, kteří by uvažovali o učitelství, je od studia učitel-
ství odrazeno. Jedním z nejčastějších důvodů je vnímaný nedostatek pra-
xe při studiu. 40 % učitelů se po studiu necítí být připraveno na výuku 
z hlediska didaktiky vyučovaných předmětů, podprůměrně si věří v řadě 
důležitých učitelských kompetencí, jako je motivace dětí, které nemají  
o učení zájem, vedení dětí ke kritickému myšlení a další. MŠMT na zá-
kladě zpětné vazby od pracovníků fakult připravující učitele a konzul-
tacemi s řediteli základních a středních škol popsali tři možné scénáře 
podpory kvality praxí a provázejících učitelů. Součástí připravovaného 
scénáře jsou oblasti toho, co by měl provázející (fakultní) učitel umět 
a zároveň i způsob přípravy provázejících učitelů. MŠMT připravuje  
i zásadní změnu v odměňování provázejících učitelů např. formou spe-
cializačního příplatku až 2000 Kč měsíčně po celý školní rok. Součástí 
setkání je představení zmíněných návrhů a diskuse nad jejími parametry  
a případnými podněty k jejímu vylepšení.

NEBOJME SE KONTAKTU V TV
Štěpán Jiří

Ukázka začlenění základů juda do výuky na první stupni ZŠ, včetně vý-
chovně-vzdělávacího aspektu juda.

SPECIÁLNÍ BĚŽECKÁ PRŮPRAVA JINAK
Valenta Michal, Kováčová Liběna

Všichni známe a často zařazujeme do lekcí atletiky běžecká cvičení, 
jako jsou liftink, skipink, zakopávání, předkopávání, koleso a odpichy.  
Je to vše, co můžeme dělat pro lepší techniku běhu dětí a mládeže? 

Pořád stejně opakovaná cvičení se stanou stereotypem, ale nikam nás 
už neposouvají ani nevedou k dalšímu zlepšení techniky běhu. Přijďte si 
rozšířit zásobník běžeckých cvičení pro všechny věkové kategorie již od 
mladšího školního věku, které zpestří obsah lekcí atletiky, zvýší úroveň 
techniky běhu a taky pobaví. Cvičení můžeme provádět bez pomůcek  
i s pomůckami, venku na hřišti i v přírodě a využít ve všech pohybových 
aktivitách, kde se bez běhu neobejdeme.

VYUŽITÍ NADLEHČOVACÍCH POMŮCEK V HODINÁCH ŠKOLNÍHO PLA-
VÁNÍ
Viktorjeník Dušan

V  lekci se účastníci seznámí s  nadlehčovacími pomůckami a osvěží  
si jejich využívání při nácviku jednotlivých plaveckých dovedností.

PROHLÍDKA OLOMOUCE
Višňa Martin

Církevní, studentská a vojenská, takové přívlastky se s Olomoucí od-
nepaměti pojí – a během komentované procházky ulicemi a náměstí-
mi v historickém centru města se o tom můžete přesvědčit. Případně  
se můžete podívat, co se tu od vaší poslední návštěvy změnilo. Prohlíd-
ku stejně jako během předchozích ročníků akce Těloolomouc povede 
Martin Višňa z  oddělení komunikace Univerzity Palackého. Počítejte  
se zhruba dvěma hodinami času a třemi našlapanými kilometry.

ŽÁK S ADHD VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A VOLNOČASOVÝCH 
SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH
Wittmannová Julie

Téma se zaměří na problematiku práce se žáky s  ADHD ve školních  
i zájmových pohybových aktivitách. Budou probrány problematické  
a vhodné organizační formy TV, struktura vyučovací jednotky  
a vyzkoušíme si doporučované aktivity.
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