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Dovolujeme si Vás jménem MŠMT pozvat k BEZPLATNÉ účasti ve vzdělávacím programu:  

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry  

Program poskytuje revoluční metody, obsah, formy a organizaci práce pedagogických pracovníků v rámci pohybových aktivit dětí a 

žáků. 

Naučíte se různorodé způsoby práce s velkým počtem žáků tak, aby byli všichni stále zapojeni v pohybu, zároveň docházelo k individualizaci, a přitom měla 
hodina spád a určité tempo. 

 

 

 

 

 
 

Termín konání: 15. června 2017, 8.30 - 15.30  
 

Místo konání: DDM Jihlava, Brněnská 670/46 
 
číslo programu: M93-03-24-171  

 

Prezenční modul (8 hodin) 
 1 blok (60 minut) 
Seznámení se zásadami bezpečnosti při sportovních a pohybových aktivitách. Seznámení s principy metodiky programu. Seznámení se strukturou hodiny. 
2 blok (60 minut) 
Plánování výukových jednotek. Základní pomůcky a příprava prostoru. Představení on-line webové podpory a škol, které jsou v daném regionu zařazeny 
do intenzivní podpory (pokusné ověřování účinnosti programu Hodina pohybu navíc) 
3 blok (120 minut) 
2 workshopy - sportovní hry - fotbal a ragby - ukázky práce s metodikou s žáky ZŠ a  s účastníky semináře. Následná diskuse. 
4 blok (120 minut) 
2 workshopy - sportovní hry - volejbal a basketbal - ukázky práce s metodikou s žáky ZŠ a s účastníky semináře. Následná diskuse. 
5 blok (120 minut) 
2 workshopy - sportovní hry - házená a bruslení - ukázky práce s metodikou s žáky ZŠ a účastníky semináře. Následná diskuse. 
 
Distanční vzdělávání (4 hodiny) 
Využití metodiky HPN, zpracování reflexe vedení volnočasové spontánní aktivity žáků a příprava na vedení pohybové aktivity. 

Učivo: metodika HPN, videoukázky přípravy a vedení volnočasových spontánních aktivit žáků. Modul bude ukončen testem. 
Účastníci mají k dispozici: 
- on-line podporu lektorů (konzultace, dotazy apod.), tištěnou verzi metodiky, videometodiku programu na hop.rvp.cz, kontakty ze škol, které se 
metodice intenzivně věnují 

Doporučeno:  pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, 
pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a 
SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, 
trenérům sportovních škol  

Lektor:  Mgr. Antonín Plachý, Ph.D a další.  

Poplatek: 0 Kč  

8 hodin prezenční seminář + 4 hodiny e-learning  

 

On-line přihlášení: 
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=56433&operace=detail 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Bc. Zuzana Prokšová, DiS. 
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