
 
 
 
Milí kolegové, sympatizanti a další pracovníci, 
  
Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA) Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci je unikátním pracovištěm, které působí v současné 
době zejména na půdě Olomouckého kraje. Právě tento kraj již v druhém období 
projevuje zájem a financuje naši činnost, která doplňuje v současnosti zákonem 
řešené poradenské služby ve vzdělávání. 
  
Díky podpoře Olomouckého kraje aktuálně vznikla zbrusu nová videa obsahující 
zejména diskusní panel o historii i současnosti zapojení Centra APA do systému 
speciálně pedagogického i pedagogicko-psychologického poradenství, dále pak 
aktuální vzdělávací a terénní služby realizované v rámci projektu implementující 
Krajský akční plán Olomouckého kraje, v neposlední řadě pak krátký teaser, který na 
minimální časové ploše seznamuje zájemce s našimi aktivitami.  
  
Všechna tři videa najdete na našem YouTube kanálu na https://bit.ly/3wc73ug . 
  
Pokud vás videa zaujmou a budete mít zájem o budoucí spolupráci, prosím nebojte 
se spojit přímo se mnou, případně kontaktovat odpovědné pracovníky Odboru 
školství Olomouckého kraje, abyste měli možnost získat autentické reference naší 
činnosti. Jedním z našich cílů je totiž podpořit vznik obdobných regionální Center 
APA, která by rozvíjela svou vlastní činnost v jednotlivých krajích ČR. Zároveň 
bychom v budoucnu velmi ocenili podporu ze strany MŠMT, ČŠI i NPI a zahrnuli 
konzultanty APA do zákona o pedagogických pracovnících, podobně jako se 
spolupodíleli na aktualizaci standardů vzdělávání asistentů pedagoga, speciálních 
pedagogů, avšak i pohybové zaměřených lektorů, instruktorů apod. Rádi bychom 
také obnovili epidemií covidu-19 pozastavené jednání o zrušení či výrazné inovaci 
systému uvolňování žáků z tělesné výchovy.  
  
Ať se vám edukativní videa líbí a umožní vám inspiraci do dalšího plánování a 
pedagogické práce! 
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