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Stručný obsah projektu: 

Projekt podporuje rovné příležitosti v zájmovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se 

SVP) v rámci sportovních aktivit. Tato podpora je založena na realizaci programu pro využívání aplikovaných 

pohybových aktivit (APA) jako speciálních forem a metod práce pro žáky se SVP pro oblast volného času. 

Projekt umožní školení pedagogických pracovníků a pracovníků NNO v oblasti těchto metod a forem práce. Na 

základě vlastních zkušeností bude vytvořen seminář, který seznámí pedagogické pracovníky a pracovníky NNO v 

zařízeních (které se věnují žákům se SVP) Moravskoslezského kraje s možnostmi využití aplikovaných 

pohybových aktivit v zájmovém vzdělávání žáků se SVP a se zkušenostmi žadatele s programem APA. Projekt 

vytvoří vzdělávací materiál, jako návod pro využívání aplikovaných pohybových aktivit jako forem a metod 

práce s žáky se SVP v oblasti zájmového vzdělání. Cílem je zapojit žáky se SVP (zejména s kombinovaným 

charakterem postižení) do sportovních aktivit. 

Cíl projektu:  

01 Podpořit rovné příležitosti v zájmovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) 

v organizaci žadatele, v rámci volnočasových sportovních aktivit. 

02 Realizovat program pro využívání aplikovaných pohybových aktivit (Lezení na umělou a přírodní stěnu, 

Vodáctví, Lyžování pro žáky s kombinovaným charakterem postižení, Canisterapie, Hipoterapie, Boccia, 

Friesbee, Turistika a pobyt v přírodě) jako speciálních forem zájmového vzdělávání žáků se SVP v oblasti 

sportovních volnočasových aktivit. (Realizace programu viz klíčová aktivita 01 až 08).  

03 Podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků organizací působících v oblasti volného času a 

zájmového vzdělávání  dětí a mládeže  v oblasti využívání aplikovaných pohybových aktivit v zájmovém 

vzdělávání žáků se SVP. Na základě zkušeností s programem využití aplikovaných pohybových aktivit v 

zájmovém vzdělávání žáků se SVP v organizaci žadatele, připravit seminář, který by seznámil pedagogické 

pracovníky a pracovníky NNO s realizovaným programem. (klíčová aktivita 10 a 11) 

04 Podpořit tvorbu vzdělávacího materiálu, který poskytne návod k využívání aplikovaných pohybových aktivit 

jako speciálních forem práce s žáky se SVP pro zájmové vzdělávání v oblasti tělovýchovy a sportu. 

05 Umožnit žákům se SVP (zejména pak žákům s tělesným a zdravotním postižením a žákům s kombinovaným 

charakterem postižení) zapojit se do volnočasových sportovních aktivit (Lezení na umělou přírodní stěnu, 

Vodáctví pro žáky s kombinovaným charakterem postižení, Lyžování pro žáky s kombinovaným charakterem 

postižení atd.) 


