„PILOTNÉ TESTOVANIE“
Gymnázium Ľ.Śtúra, ako prvá stredná škola na Slovensku v spolupráci s Rege – centrum
s.r.o. so sídlom vo Zvolene, ktoré poskytuje služby v oblasti regenerácie a rekondície síl a
cielených pohybových programov. Dovoľujeme si Vás oboznámiť s projektom, ktorý prispeje
k fyzickému a psychickému rozvoju mládeže a k upevneniu zdravia našich študentov.
Pre zdravý vývin jedinca je mimoriadne dôležité správne a včas diagnostikovať prípadné
nežiaduce skutočnosti vo vývoji a následne ich odstraňovať cielenými ozdravnými
cvičeniami, ktoré nielenže výrazne zlepšia hybnosť pohybového aparátu , ale napomôžu trvale
odstrániť poruchy.
Hlavným obsahom projektu je:
V prvej etape zabezpečiť dôkladné odborné vyšetrenie chrbtice mládeže
pomocou prístroja Medi- Mouse,
ponúknuť reálne riešenie formou série ozdravných cvičení zameraných na postupné
znižovanie negatívnych prejavov a príp. ich elimináciu,
V druhej etape podľa záujmu sledovať priebeh výsledkov a urobiť kontrolné meranie
vo 4.ročníku .
Snahou projektu je i posilniť vzťah ŠKOLA – RODIČ – DIEŤA.

VYŠETRENIE DETEKTOROM CHRBTICE MediMouse
Moderná metóda, ktorá pomocou počítačovej techniky umožňuje zobraziť chrbticu v pohybe
v každom jej úseku bez nutnosti ožiarenia rtg žiarením.
Na základe tohto vyšetrenia je možné stanoviť pohyblivosť chrbtice v základných
smeroch, zistiť rozsah pohybu celej chrbtice i jednotlivých úsekov, diagnostikovať
funkčné blokády

Po získaní výsledkov z diagnostiky zaradíme série ozdravných cvičení na hodinách
telesnej a športovej výchovy, ktoré pomôžu vylepšiť, alebo odstrániť dané problémy
u študentov zistené meraním.
Vstupné vyšetrenie prístrojom MediMouse – 8€
Rada Rodičov pri GĽŠ Zvolen prispela na diagnostiku:
pre študentov sumou - 3€,
rodič prispel sumou - 5€.

Priebeh projektu „PILOTNÉ TESTOVANIE“
Prvá etapa - odborné vyšetrenie chrbtice pomocou prístroja Medi- Mouse sa
uskutočnila za účasti 43 študentov prvého ročníka dňa 15.12.2009 priamo na našej
škole
Dňa

17.03.2010

telocvikárov

GĽŠ

oboznámili

p.

Mgr.Jablonský

a

p.

Mgr.Jablonská s vyhodnotením testovania (viď prílohy, video)
Oboznámili nás s najčastejšími odchýlkami zakrivenia chrbtice a svalstva a s
cvičebnými zostavami na ich postupné odstraňovanie
Vyučujúci TSV budú v rámci hodín TSV zaraďovať ozdravné cvičenia
a motivovať študentov k ich opakovaniu aj doma s rodičmi
Ďakujeme za spoluprácu vedeniu školy, Rade Rodičov pi GĽŠ, rodičom, študentom,
Rege – centrum s.r.o. a vyučujúcim TSV za umožnenie spustenia prvej etapy
projektu.
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