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INFORMOVANÝ SOUHLAS RODIČŮ
Vážení rodiče,
v měsících květen a červen 2015 proběhne ve vybraných třídách v MZŠ Velký Osek měření úrovně
pohybové výkonnosti, pohybového a tělesného vývoje dětí. Toto měření je součástí diplomové práce
studenta Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS UK) Bc. Jana
Munii.
Cílem měření je zjistit úroveň pohybové výkonnosti, pohybového a tělesného vývoje dětí mladšího a
staršího školního věku. Pro zjištění zmíněných tělesných parametrů budou použity: test motoriky
MABC-2 (8 testových úkolů hodnotících úroveň základních pohybových dovedností jako např. házení
a chytání míčku, kreslení, stoj na jedné noze atd.), Unifittest 6-60 (4 testové úkoly hodnotící úroveň
pohybových schopností (člunkový běh, sedy-lehy opakovaně, skok daleký z místa) a měření
základních tělesných parametrů (výška, váha, tloušťka kožních řas, obvod paže a lýtka). Výše zmíněné
testy jsou ověřeny u dětí stejného věku, splňují všechna zdravotní, sociální a etická kritéria, a jsou
běžně používány v praxi. Z účasti na výše uvedeném šetření nevyplývají pro dítě žádná rizika. Šetření
není v rozporu s platnými právními předpisy a mezinárodními směrnicemi pro šetření zahrnující děti.
Vedení školy toto měření uvítalo a odsouhlasilo. Veškerá měření budou probíhat v přítomnosti
zaměstnance školy (učitel/ka). V průběhu měření může dítě kdykoli odstoupit od účasti na tomto
měření.
Z účasti dítěte na měření rodiče získají:
 Přehled pohybového vývoje a pohybové výkonnosti ve vztahu k normám pro českou populaci
dětí
 Informace o tělesném složení (kategorie tělesné hmotnosti)
Získané osobní informace jsou anonymní a nebudou nikde zveřejňovány. Účastí Vaší dcery/syna
v tomto měření významně přispějete k získání objektivních informací o úrovni pohybového
vývoje, pohybové výkonnosti a tělesného složení dětí školního věku v ČR.
Pokud s účastí Vašeho dítěte v měření souhlasíte, vyplňte prosím hůlkovým písmem níže přiložené
informace a připojte svůj podpis.
Souhlasím s účastí svého syna/dcery ……………………...................nar.…………………… ve
výše zmíněném měření.
Datum ...............................

Podpis zákonného zástupce dítěte.....................................

