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ANOTACE 

Bakalářská práce „Stravování dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími 

potřebami“ se zabývá stravováním předškolních dětí, upozorňuje na potřebu nutričně 

vyvážené stravy vzhledem k vývoji, s důrazem na děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  V praktické části je popsán projekt, realizovaný v mateřské škole, s cílem 

přiblížit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami návyky zdravého stravování.  
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ANNOTATION 

This bachelor thesis „Eating of preschool children with special educational needs” deals with 

eating of preschool children, pointing out importance of balanced nutritive food, especially 

for children with special educational needs. The practical part is describing a project, which 

was realized in preschool, trying to give children with special educational needs insight into 

habits of healthy eating. 
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Teoretická část 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá stravou předškolních dětí. Vysvětluje pojmy jako 

makroživiny a mikroživiny, jejich vliv a potřebné denní množství. Současně zmiňuje i 

důležitost pitného režimu a zásady tvorby jídelníčku předškolních dětí. Poukazuje také na 

sociokulturní a psychické aspekty spojené s jídlem, včetně vlivu mateřské školy. 

Charakterizuje možné odlišností u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a ukazuje 

možné přístupy a zásady stravování u těchto dětí. 

 

1 Stravování dětí předškolního věku 

Do období předškolního věku patří dítě ve věku od 3 let až po nástup do školy, což je 

zpravidla ve věku 6 – 7 let. Je to období iniciativy, socializace a učení se spolupráci, 

především mezi vrstevníky. Dítě zlepšuje svou samostatnost a připravuje se na život ve 

společnosti. Jeho tělo se stává schopnější a uzpůsobenější k rozvoji tělesného pohybu. 

Zlepšuje se koordinace, vytrvalost a přesnost. Zpravidla nastává vyhraněnost, kdy se z dítěte 

stává pravák či levák. (Vágnerová; 2000; Kuric, 1987) 

V kresbě se ze čmáranice stávají konkrétní obrazy, přes hlavonožce se dítě dostává až 

k postavě. Uvolňuje se mu ruka, učí se špetkový úchop. Zrakem rozpozná barvy, tvary, ke 

konci předškolního věku pak rozdíl i v malých detailech. Orientuje se v prostoru, chápe 

časové pojmy a rozvíjí řeč. Zlepšuje se sluchová paměť, díky níž se zvětšuje slovní zásoba. 

Ke konci předškolního období by již dítě mělo mluvit gramaticky správně, rozpoznat po 

zvukové stránce písmena ve slovech. Nejvýznamnějším prostředkem k učení je hra, do níž 

stále více zapojuje vrstevníky a učí se kooperaci, je více nápaditější díky rozvoji fantazie a 

představivosti. (Bednářová, 2015) 

Předškolní dítě se vzdělává v mateřské škole, což je institucionální zařízení, jejímž úkolem 

je doplnění a podpora rodinné výchovy. Má být prostředkem pro poskytnutí přiměřených a 

mnohočetných podnětů k rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje potřebám 

dítěte dané věkové skupiny. Mateřská škola má mít dostatečně velké prostory, hry a 

vybavení, které jsou přizpůsobeny dětem předškolního věku. Na budovu by měla navazovat 

zahrada, nebo hřiště. Veškeré prostředí splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy. 

V rámci denního režimu je dětem poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle přesně 
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stanovených podmínek. Mezi jednotlivými jídly jsou vhodné časové intervaly. Ve třídě mají 

děti přístup k dostatečnému množství tekutin. (RVP, 2018)  

V legislativě České republiky jsou zákony a vyhlášky, které stanovují podmínky pro 

stravování v mateřské škole. Tzv. školský zákon č. 561/2004 Sb., obecně zmiňuje, že 

stravování dětí po dobu jejich pobytu ve škole se uskutečňuje v zařízení školního stravování, 

a to za úplatu. Pro školní stravování jsou stanoveny výživové normy. Podrobnější je pak 

školní stravování ustanoveno vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ta určuje, 

jak přesně mají svačiny a obědy v mateřské škole vypadat. Stanovuje finanční limit na nákup 

potravin a spotřební koš, který udává průměrnou měsíční potřebu daných druhů potravin. 

Dotovaná školní strava je taková, která splňuje podmínky této vyhlášky. Významná je i 

vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, která se dotýká 

přísných hygienických předpisů, kterými se musí školní jídelny řídit.  

1.1 Stravování 

S výživou je spojeno mnoho pojmů, které jsou v tomto odstavci upřesněny. Potrava jsou 

všechny látky, které vyživují organismus. Lidský organismus je vyživován poživatinami, 

což jsou všechny látky, kterými se člověk vyživuje ústy, kromě léků. Pokrm jsou potraviny, 

které jsou připravené ke konzumaci. Jídlo je vhodná sestava pokrmů v určité části dne, 

například snídaně. Strava je sestava jídel, odpovídající tradicím či pravidlům, posuzující se 

dle energetického obsahu, poměru živin, vlákniny a dalších prospěšných i neprospěšných 

látek. Složky potravy jsou živiny neboli nutrienty, potřebné k výživě organismu. Dělí se na 

makroživiny, což jsou bílkoviny, tuky a sacharidy, a mikroživiny, kam spadají vitamíny a 

minerály. Pro tuto práci je důležitým pojmem i zdravá strava, což je výživa působící jako 

prevence proti mnohým chorobám, jako je cukrovka, obezita a další, díky vyvážené 

kombinaci různých poživatin, které tělu dodají všechny potřebné živiny v ideálním 

množství. (Stratil, 1993) 

Každý živý organismus potřebuje ke svému fungování energii. Člověk ji přijímá potravou 

pro udržení tělesné teploty a činnosti bazálního metabolismu, k růstu a obnově tkání, jako 

pohon k tělesné aktivitě a trávení jednotlivých částí potravy. Strava člověka nebývá 

dokonalá a většinou ani stoprocentně správně vyvážená. (Stratil, 1993) Při nedostatku 

energie se organismus adaptuje a snižuje svou spotřebu, případně může dojít až 

k odbourávání tuků či svalové tkáně. Při nadbytku se pak energie ukládá v těle ve formě 
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tuku. Je-li nepoměr mezi příjmem a výdejem energie dlouhodobý, hrozí změny ve fyziologii 

člověka, vedoucí k ohrožení zdraví. Mnohem lépe se lidské tělo vypořádá s nedostatkem 

určité živiny než s jejím nadbytkem. (Illková, 2004; Svačina, 2008)  

Složky potravy se dle energetického hlediska dají měřit v kilojoulech (kJ) nebo v kaloriích 

či kilokaloriích (kcal). Vztah mezi těmito jednotkami je 1 kcal = 4,1868 kJ. Nejpotřebnější 

pro tělo je energie pro funkce bazálního metabolismu, který zajišťuje vnitřní pochody 

lidského organismu, například trávení, dýchání apod. Závisí také na pohlaví, věku a 

velikosti. P. Stratil ve své publikaci uvádí tabulku přejatou od Světové zdravotnické 

organizace, kdy bazální metabolismus dítěte ve věku 3-10 let, kam spadají předškolní děti, 

potřebuje pro svou funkci přibližně 22,7 kcal/den (95 kJ/den) u chlapců a 22,5 kcal/den (94 

kJ/den) u dívek. Základní denní potřeba energie je pak 1,27 x energie bazálního 

metabolismu, který člověku dovolí minimální pohyb, není však dlouhodobě dostačující pro 

udržení zdraví. Další energie je pak potřeba pro samotnou aktivitu během dne, která se dá 

vypočítat jako hmotnost (kg) x energie/kg/den. V následujícím výřezu z tabulky, kterou od 

WHO přejal Stratil, je ukázka potřeby energie cílové skupiny pro tuto práci. (Stratil, 1993) 

 

Věk  Průměrná hmotnost Potřeba energie (kcal/kg/den) 

(roky) (kg) chlapci dívky 

3-4 15,5 99 95 

4-5 17,5 95 92 

5-6 19,5 92 88 

6-7 22 88 83 

Tabulka č. 1 – Potřeba energie kcal/kg/den 

 

Dle výše zmíněného vzorce a tabulky, které uvádí P. Stratil, lze tedy jednoduše vypočítat 

celkové potřebné množství energie přijímané potravou, pro dítě předškolního věku. 

Například chlapec ve věku 3 let, který má odhadem 15 kg, (99 x 15) potřebuje pro svou 

denní aktivitu zhruba 1485 kcal, což je 6 237 kJ. Chlapec ve věku 6 let a s váhou 20 kg (20 

x 92), pak potřebuje pro svou denní aktivitu přibližně 1840 kcal, což je 7 703kJ. O. Illková, 

která se ve své knize zaměřuje pak na zdravou výživu v mateřské škole, uvádí, že potřebná 

energie pro děti v období předškolního věku se pohybuje zhruba kolem 6000 – 7000 kJ 

denně, což přibližně odpovídá výpočtům, dle P. Stratila. (Stratil, 1993; Illková, 2004) 
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S. Fraňková zmiňuje ve své knize výzkum týkající se celkového energetického přijmu 

potravin, ve kterém se sledoval denní energetický příjem dětí po dobu 6 týdnů. Zmíněný 

výzkum dokázal, že děti předškolního věku, ač si vybírají různě energeticky náročná jídla, 

mají denní příjem vyrovnaný. Z toho plyne, že dítě v optimálních podmínkách, bez podávání 

sladkostí, je schopné si samo regulovat množství přijaté potravy, aby pokrylo své 

energetické potřeby. (Fraňková, 1996) 

P. Stratil uvádí jako nejvíce potřebné živiny pro člověka bílkoviny, tuky a sacharidy tvořící 

skupinu makroživin. Ty tvoří největší část lidské potravy a dávají tělu výše zmíněnou 

energii. Pro správné fungování tělesných funkcí je také nutný příjem enzymů, stopových 

prvků a mikroživin, tj. vitamínů a minerálů. (Stratil, 1993) E. Mindell uvádí jako šest 

základních výživových zdrojů sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály a vodu. (Mindell, 2010) 

 

1.1.1 Makroživiny  

Makroživiny jsou skupina látek, které tělo přijímá ve velkém množství. Jsou to tuky, 

bílkoviny a sacharidy. Společně dodávají tělu potřebnou energii. (Mindell, 2004) 

Tuky neboli lipidy, jako součást živočišné i rostlinné stravy, jsou zdrojem energie. Jejich 

zbytky se ukládají v tukové tkáni, odkud se mohou posléze uvolňovat. Najdeme je také 

v hormonech potřebných pro výstavbu orgánů, poskytují potřebné složky pro nespočet 

metabolických pochodů. Svým chemickým složením jsou karboxylové kyseliny s různým 

počtem uhlíků, nazývající se mastné kyseliny. Označení nasycené a nenasycené pak určuje, 

zda se v jejich struktuře objevuje dvojná vazba (nasycené mastné kyseliny neobsahují dvojné 

vazby). Velký význam mají pro příjem a vstřebávání některých vitamínů. Tuky můžeme 

rozdělit na neesenciální, které si tělo umí samo vytvořit, a na esenciální, které musí člověk 

přijímat skrze potravu. (Sharma a kol., 2018; Stratil 1993; Fraňková 2003) 
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Nasycené mastné kyseliny Nenasycené mastné kyseliny 

Původ převážně živočišného 

původu 

převážně rostlinný původ, 

mořské ryby 

Příklad výskytu uzeniny, máslo, sádlo, kokosový a 

palmový olej 

avokádo, tuňák, ořechy, lněný 

olej 

Vliv na organismus zvyšují hladinu cholesterolu a 

riziko civilizačních chorob při 

nadměrné konzumaci 

udržují hladinu cholesterolu, 

pozitivně ovlivňují činnost 

srdce 

Příklad mastné 

kyseliny 

máselná, kapronová, palmitová, 

stearová, myristová, laurová 

linolová, linolenová, 

arachidonová 

Tabulka č. 2 – Mastné kyseliny 

V tabulce jsou uvedeny dvě skupiny mastných kyselin, které se nachází v přírodě.  Skupina 

nenasycených mastných kyselin obsahuje také již výše zmíněné esenciální mastné kyseliny, 

které člověk musí přijmout potravou. U tuků je důležité nejen množství, ale zejména jejich 

poměr. Při nadbytku se mastné kyseliny usazují v těle a mohou tvořit například žlučové 

kameny či různé záněty vnitřních orgánů. Při nedostatku mají vliv na strukturu, vývoj a 

funkci mozku a pro vývoj lidského plodu. Doporučovaný poměr nenasycených mastných 

kyselin a nasycených mastných kyselin je 2:1 (Strnadelová, 2006)  

V tabulce není zmíněna skupina tzv. transmastných kyselin, které představují největší 

problém. Většina tuků z této skupiny, které jsou lidmi hojně konzumovány, vzniká zejména 

při výrobě ztužených tuků. Technologickým postupem se mění jejich chemické vazby, a tyto 

tuky tak mají velmi negativní vliv na zdraví člověka, především zvyšují riziko infarktu. Ve 

volné přírodě je najdeme jen v mase a mléčných produktech přežvýkavců, kde vznikají 

v trávicím ústrojí. V roce 2018 WHO kladla na státy důraz na co největší omezení výroby a 

použití transmastných kyselin v potravinách. V některých státech, například v Dánsku, na 

Islandu, v Rakousku nebo Švýcarsku, je již legislativně zakázáno průmyslové zpracovaní 

transmastných kyselin ve stravě. (Sharma a kol. 2018; WHO, 2018) 

Další skupinou makroživin jsou bílkoviny neboli proteiny, jako nezbytná složka potravy pro 

zajištění životních funkcí.  Je známo celkem 23 druhů aminokyselin, osm z nich je 

esenciálních.  Poskytují tělu stavební materiál při období růstu a látky pro obnovu buněk a 

tkání celoživotně. Tělo využívá bílkoviny i jako zdroj energie. V oblasti imunity hrají také 

důležitou roli. Energetické krytí bílkovinou je samozřejmostí, je to však složitější proces než 

u tuků a sacharidů. Pokud dlouhodobě tělo nemá z čeho brát energii, začne si ji brát právě 

z bílkovin obsažených ve svalech a dalších tkáních. (Mindell, 2004; Fraňková, 2003) 
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Bílkovina je řetězec aminokyselin, které jsou navzájem propojeny. Každá bílkovina je jinak 

dlouhá a má různý počet vazeb. Ke vstřebání a využití bílkovin jsou v těle zapotřebí enzymy, 

které dané bílkoviny štěpí na jednotlivé aminokyseliny. Z nich si pak člověk tvoří tělu vlastní 

bílkoviny. Přijímat je může v podobě živočišných a rostlinných bílkovin. Vaření potravin a 

kyselina v žaludku člověka také přispívá ke stravitelnosti bílkovin. Navíc pro jejich 

vstřebávání a syntézu v těle je potřeba konzumace především esenciálních mastných kyselin. 

(Sharma a kol., 2018) Důležitá je jejich denní konzumace, jelikož se v těle neukládají pro 

pozdější využití. Přebytek se přemění na amoniak a močovinu a vylučuje se močí. Jsou tím 

ale přetěžovány ledviny, které se musí s těmito odpadními látkami vypořádat. Větší 

koncentrace tak vede až k rozvoji obezity u dětí a zvýšenému riziku civilizačních 

onemocnění u dospělých. Následující tabulka ukazuje odlišnosti bílkovin dle původu. 

(Svačina, 2008; Strnadelová, 2006; Stratil 1993)  

Bílkoviny živočišného původu Bílkoviny rostlinného původu 

koncentrovanější obsah bílkovin menší koncentrace bílkovin 

lépe stravitelné vyšší obsah vitamínů, minerálů a 

vlákniny 

zatěžují tlusté střevo, zejména u červeného 

masa 

neplnohodnotné bílkoviny 

dražší levnější 

příklad: maso, mléčné výrobky  Příklad: luštěniny, ořechy, obiloviny 

Tabulka č. 3 – Bílkoviny 

Jednotlivé osoby mají různou potřebu příjmu bílkovin. U dětí, vzhledem k zajištění 

tělesného růstu, je doporučena dávka 1,5 g bílkoviny na 1 kg tělesné váhy za den. Výhodou 

konzumace bílkoviny je jejich schopnost zasytit. Při jejich dlouhodobém nedostatku, 

dochází u člověka k poruchám imunity, mohou nastávat změny na kůži, lámavost nehtů, 

stavy deprese až apatie. Projevem na nedostatek bílkovin je nejen pocit hladu, ale také chuť 

na sladké. (Sharma a kol. 2018; Petrová, 2014) 

Sacharidy jsou pro tělo nejlepším okamžitým zdrojem energie. Přebytky se uloží jako 

glykogen do jater. V případě další potřeby pro metabolické děje a činnost svalů se pak dále 

uvolňují. Pro výživu člověka je můžeme rozdělit na stravitelné, jejichž energii tělo využije 

pro energii a tvorbu tělesných buněk, a nestravitelné, které tvoří zejména vlákninu 

napomáhající trávení. Chemickým složením se dělí na jednoduché cukry, tj. monosacharidy, 

disacharidy a polysacharidy. Významné a nejvíce konzumované stravitelné sacharidy jsou 
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shrnuty a popsány v tabulce na následující straně.  (Fraňková, 2004; Stratil, 1993; Sharma 

a kol., 2018) 

 

Chemické 

rozdělení Popis Sacharid  Funkce Výskyt 

Monosacharidy  

Krátké 

chemické 

vazby, 

vstřebávání 

začíná již 

v ústech, 

nejrychlejší 

zdroj energie 

Glukóza Zdrojem energie 

pro červené 

krvinky a mozek, 

označován jako 

tzv. hroznový 

cukr 

Med, ovoce, zelenina, 

cukr 

(jednoduché 

cukry) 

Fruktóza Nejsladší cukr, 

dobře rozpustná 

ve vodě 

Med, cukr, ovoce, 

zelenina 

Galaktóza Nezbytná pro 

rozvoj nervové 

tkáně u kojenců 

Mléčný cukr, laktóza 

Disacharidy 

Složené ze 

dvou 

monosacharidů 

Sukróza  Nejčastější 

disacharid ve 

stravě, při jeho 

získávání vzniká 

např. melasa 

Cukrová řepa, cukrová 

třtina, med, javorový 

sirup, ovoce a zelenina 

(složené cukry ze 2 

monosacharidů) 

Laktóza Tzv. mléčný 

cukr, štěpí se na 

glukózu a 

galaktózu (vliv 

na rozvoj CNS) 

Mléko savců 

Maltóza Tzv. sladový 

cukr, rozpustný 

ve vodě 

Naklíčené obilí 

(ječmen, pšenice), 

cukrovinky, cereálie, 

sladové nápoje 

Polysacharidy 

Dělí se na 

stravitelné a 

nestravitelné 

(vláknina) 

Škrob Zahušťovadla a 

stabilizátory 

v potravinářském 

průmyslu. 

Brambory, obiloviny, 

fazole 

(složené cukry 

z více 

monosacharidů)  

Tabulka č. 4 – Sacharidy 

 

Díky energetickému vlivu sacharidů na člověka se předpokládal jejich podstatný vliv na 

chování. Při vyšší konzumaci sacharidů, zejména přes den, je u člověka navozen pocit 

útlumu, únavy a ospalosti. U starších lidí se navíc zhoršovala i pozornost při zvýšené 
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konzumaci jídel s vysokým obsahem sacharidů. Cukr – sladkost, jako tlumící látka, je lidmi 

využívána například při depresích. (Fraňková, 2003) Pro správné fungování těla je důležitá 

hladina cukru v krvi, tzv. glykemický index, který si musí hlídat zejména lidé s cukrovkou. 

Široké spektrum sacharidů ve stravě poskytuje stabilní hladinu glukózy pro funkci zejména 

CNS, a je zdrojem potravy pro prospěšné střevní bakterie. (Sharma a kol., 2018) 

Do skupiny sacharidů ještě patří vláknina, což jsou nestravitelné sacharidy. Lidské tělo je 

svými trávicími enzymy nerozštěpí a nevstřebá. Vláknina na sebe navazuje určité látky, jako 

je voda, organické a minerální látky, čímž čistí organismus a napomáhá střevní peristaltice. 

Umí snižovat koncentraci tuků a hladinu cholesterolu, zpomaluje vyprazdňování žaludku a 

navozuje delší pocit sytosti. Nejvíce vlákniny najdeme v sóje, v celozrnných obilovinách, v 

luštěnině, v ovoci a zelenině. (Stratil, 1993) Doporučená denní dávka vlákniny pro 

dospělého je 30 g, pro dítě od 2. roku života pak 5 g + x g, kde x = věk dítěte. To znamená, 

že 6letý předškolní chlapec by měl denně sníst 11g vlákniny. (Výživová doporučení pro 

obyvatelstvo ČR, 2012) 

Optimální poměr makroživin v denním přijmu se dle různých autorů mírně liší, jak je vidět 

v následující tabulce.  

Zdroj sacharidy 

(%) 

bílkoviny 

(%) 

tuky (%) 

ABC zdravé výživy, P. Stratil (1993) 55,5 14,5 30 

Nová vitamínová bible, E. Mindell (2004) 50-60 Zbytek 20-30 

Fakta o správné a vyvážené stravě, D. Gabrovská 

(2017) 55-60 10-15 25-30 

Základy sestavování jídelníčku [online], J. 

Spáčilová, (2016) 
55-60 15 30 

Optimální poměr živin při redukci [online], 

STOB 2014 
40-50 20-30 30 

Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR 

[online], Společnost pro výživu,2012 
>50 15 max 30 

Tabulka č. 5 – Poměr makroživin 
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1.1.2 Mikroživiny 

Mezi mikroživiny patří látky pro člověka velmi důležité, které ve stravě přijímáme pouze 

v malém množství, a to vitamíny a minerály.  Lidské tělo si je samo neumí vytvořit a musí 

je přijímat pomocí potravy. Jsou to látky aktivní, plnící řadu funkcí důležitých v lidském 

organismu. Jejich přítomnost ovlivňuje správné využití makroživin. Slouží při výstavbě 

organismu. Pomáhají s udržením struktury a obnovou tkání a buněk. Při jejich přemíře, ale i 

při nedostatečném množství, dochází obvykle nejdřív ke změnám v chování, následně pak 

k fyziologickým změnám. (Fraňková, 2003) 

Vitamíny jsou velmi různorodé organické sloučeniny, podílejí se na metabolických reakcích 

za pomoci enzymů. Jejich deficit i nadbytek se projevuje charakteristickými obtížemi. 

Existují i vitamíny, jako je vitamín D, který člověk nepřijímá stravou, ale vzniká v těle jako 

chemická odpověď na sluneční záření. Jejich základní dělení je dle rozpustitelnosti. 

Vitamíny rozpustné v tucích se ukládají ve tkáních a hrozí tak u nich riziko předávkování, 

na rozdíl od vitamínů rozpustných ve vodě, které se při přebytku z těla vyloučí močí. 

Základní důležité vitamíny pro lidský organismus přijímané stravou jsou shrnuty 

v následující tabulce a jsou seřazeny abecedně. Uvedená denní doporučená dávka je pro děti 

ve věku od 1 roku do 14 let.  (Stratil, 1993; Sharma a kol., 2018; Mindell 2004, DDD - 

https://www.vegetarian.cz/mineral/tabulkaddd.html)  

Vitamíny Charakteristika a vliv Rozpustnost Zdroj 
DDD 

(mg) 

A 

Skupina vitamínů obsahující tzv. 

retinolovou aktivitu.  Tvorba 

epitelových buněk, růst kostí, 

embryonální vývoj, ochrana před 

šeroslepostí, podporuje funkci sliznic, 

krvetvorba, ad. 

V tucích 

Játra, vejce, 

maso, mléko, 

rybí oleje, 

ovoce, 

zelenina 

7,09 

B1 
Syntéza nukleových kyselin, vliv na 

metabolismus mastných kyselin, 

Ve vodě 

 

Droždí, 

luštěniny, 

obiloviny, 

maso 

0,5-1,4 

B2 
Přenašeč vodíku, součástí enzymů, 

pozitivní vliv na zrak 

Ve vodě 

 

Droždí, játra, 

luštěniny 
06,-1,5 

B 3 
Tzv. Niacin, účastní se metabolických 

procesů tuků, sacharidů a bílkovin, 

Ve vodě 

 

 

Droždí, 

vnitřnosti, 

maso, obilné 

klíčky 

9-18 

Tabulka č. 6 (1. část) – Vitamíny 
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B 5 Tzv. kyselina pantotenová 
Ve vodě 

 

Ryby, sýry, 

žloutek, rýže 
5-6 

B6 
Podporuje funkci enzymů, zejména 

při štěpení glykogenu 

Ve vodě 

 

Droždí, 

vnitřnosti, 

sója 

0,4-1,6 

B 9 
Tzv. kyselina listová Vliv na 

krvetvorbu, vývoj plodu v těhotenství 
Ve vodě 

Listová 

zelenina, 

zelenina, 

ořechy, 

avokádo 

0,1-0,4 

B12 
Zlepšuje paměť, snižuje riziko 

srdečních chorob 
Ve vodě 

Ryby, vejce, 

mléko, maso, 

játra 

1-5 

C 

Tkáňové dýchání, podpora tvorby 

bílých krvinek, podporuje růst a, 

chrání buňky, podporuje imunitu, ad. 

Ve vodě 

Zelenina a 

ovoce 60-80 

E 

Chrání buňky před oxidací, prevence 

nádorů, tvorba pohlavních buněk, 

podpora CNS, ad. 

V tucích 

Ořechy, 

hrášek, 

vejce, 

rostlinné 

oleje 

10 

K Vliv na srážlivost krve, tvorba kostí V tucích 

Zelenina, 

(hlavně 

listová), 

maso, mléko 

0,01 

Tabulka č. 6 (2.část) – Vitamíny 

Minerální látky v těle najdeme například jako součást kostí, zubů nebo v tělesných 

tekutinách a buňkách. Regulují vzruchy nervové soustavy, aktivují enzymy, jsou součástí 

základních psychických procesů. Pro potřeby lidského těla je můžeme rozdělit do dvou 

skupin. Makroelementy, které člověk potřebuje ve vyšší koncentraci (3 – 5,2 g/den), jsou 

někdy zařazeny i ve druhé skupině mikroelementů (20 mg/den), neboli stopových prvků. Pro 

člověka důležité minerální látky i s doporučenou denní dávkou jsou uvedeny v následující 

tabulce. (Fraňková 2003; Vyhláška č. 352/2009 Sb.; WHO, 2004)  
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MAKROELEMENTY 

Minerální látka Charakteristika Výskyt DDD 

Sodík V tělesných tekutinách, udržuje jejich 

rovnováhu v těle, šíří nervové impulzy, 

svalových kontrakce  

sýry, 

uzeniny 

460 mg 

Draslík Udržuje rovnováhu tělesných tekutin, šíří 

nervové impulsy a kontrakce svalů. 

Ovoce, 

zelenina 

luštěniny, 

brambory 

2000 mg 

Hořčík Vliv na energetický metabolismus, syntézu 

bílkovin, srážení krve, svalové kontrakce… 

Ořechy, 

luštěniny 

375 mg 

Vápník 1,5-2 % tělesné hmotnosti, v zubech a 

kostech, snižuje riziko osteoporózy 

Mléko, 

obiloviny 

800 mg 

Fosfor 1 % tělesné hmotnosti, v kostech a zubech Maso 700 mg 

Chlorid sodný Vliv na rovnováhu tělesných tekutin Kuchyňská 

sůl 

800 mg 

Síra Důležitá ve skladbě bílkovin, které chrání 

vlasy, kůži a nehty. 

Vejce, 

mléko 

450 mg 

MIKROELEMENTY 

Minerální látka Charakteristika Výskyt DDD 

Železo V červených krvinkách, transport a využití 

kyslíku 

Maso, 

játra, 

luštěniny 

10 mg 

Měď Metabolismus železa, tvorba pojivové tkáně, 

antioxidační ochrana atd. 

Ryby, 

ořechy 

1-1,5 µg 

Jód Součástí hormonu štítné žlázy, která řídí 

bazální metabolismus. 

Mořské 

ryby, řasy, 

sůl 

140 µg 

Selen Obranyschopnost organismu, vliv na funkci 

jater a štítné žlázy. 

Vnitřnosti, 

mořské 

plody, 

vejce 

20-50 

µg 

Zinek  Katalyzátor metabolických procesů, vliv na 

imunitu 

Maso, 

luštěniny 

7 mg 

Chrom Umožňuje účinek inzulinu, který ovlivňuje 

hladinu cukru v krvi 

Maso, sýry, 

ořechy 

20-100 

µg 

Tabulka č. 7 – Minerální látky 

Důležité je ještě zmínit již několikrát výše zmíněné enzymy, které člověk také potřebuje. 

Jsou bílkovinného charakteru, urychlují a napomáhají chemickým reakcím v lidském 

organismu. Při trávících procesech rozkládají složky potravy (sacharidy, bílkoviny, tuky), 

aby z nich bylo tělo schopné jednotlivé části využít pro potřeby energie, výstavbu buněk aj. 

Dále pak ovlivňují využití minerálů a vitamínů. Příjem enzymů je zejména ze syrové stravy. 
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Tepelnou úpravou jídla se enzymy ničí, a tělo si tak musí vytvářet vlastní trávící enzymy. 

(Stratil, 1993) 

1.2 Pitný režim 

Bez jídla člověk vydrží až několik týdnů, bez vody jen několik dní. Je tedy nutné dostatečné 

každodenní doplňování vody, aby nedošlo k dehydrataci. Slouží jako základní rozpouštědlo 

při procesech trávení, transportu živin a odstraňování odpadních látek ven z organismu. Její 

potřebné množství se odvíjí od klimatických podmínek, tělesné konstituce a aktuální fyzické 

aktivity. Zdrojem vody nemusí být pouze ona samotná, ale i některé potraviny, zejména 

ovoce a zelenina. A naopak, součástí některých nápojů, může být mnoho živin, například 

minerální vody s přidaným hořčíkem. Riziko představují i nápoje, například káva, která 

člověka dehydratuje. (Mirell, 2004; Gabrovská, 2017) 

V pitném režimu dětí se doporučuje se ideálně čistá voda, případně bylinkové neslazené čaje. 

Pokud děti preferují sladké pití, je zde variantou 100 % džus, který je ale také třeba dávkovat 

s mírou, ideálně ne více než 2 skleničky na den. Obsahuje totiž přírodní cukr, který ve 

zvýšené koncentraci může škodit. U dítěte se při zvýšené konzumaci můžou objevit 

například střevní potíže. (Illková, 2004) 

Dle stanovených referenčních hodnot pro příjem živin, je pro předškolní dítě ve věku 4-6 

let, doporučený denní příjem vody ve formě nápojů 940 ml, k tomu ve formě potravin dalších 

480 ml. Přepočteno na jeden kilogram dítěte, by to mělo být zhruba 75 ml. (DACH, 2011) 

Pít by se mělo pravidelně po celý den. V případě, že lidské tělo ztratí více, než 5% tělesné 

hmotnosti díky dehydrataci, snižuje se jeho výkon až o 30 %. Ideální teplota podávaných 

nápojů by měla být kolem 16 stupňů. (Gabrovská, 2017) 

 

1.3 Skladba jídelníčku předškolního dítěte 

Známou a jednoduchou pomůckou pro správné sestavení jídelníčku je tzv. potravinová 

pyramida, vycházející z doporučení Americké dietetické asociace. Jednoduchým grafickým 

znázorněním ukazuje především pravidlo pestrosti, tj. každodenní zařazení jednotlivých 

skupin. Z každé skupiny je vhodné tvořit varianty výběrem různých potravin. Například 

z ovoce nebrat jen jeden druh, ale měnit ho. Podstatný je také poměr potravin, to znamená 
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co nejvíce obilovin – základ pyramidy, a co nejméně tuků a sacharidů – vrchol pyramidy. 

(Illková, 2004) 

 

Autorky O. Illková a J. Machová se shodují, že je při stravování dětí, zejména těch mladších, 

důležitá pestrost v mnoha směrech. Např. střídání různých technologických postupů při 

přípravě pokrmů, různé konzistence podávaného jídla, tvary i barvy položené na talíři. Ve 

složení potravin by se pak měla v jídelníčku předškolního dítěte objevit několikrát denně 

obilovina, ovoce a zelenina. Alespoň 2x v týdnu luštěnina a ryba, a různé druhy masa až 4x. 

Při správně vyváženém a pestrém jídelníčku se není potřeba bát sladkého jídla. U něj je 

vhodná frekvence maximálně jednou týdně. S dostatečnou konzumací zeleniny je pak možné 

zařadit výjimečně i smažené jídlo, které je u dětí populární. Machová velmi nedoporučuje 

konzumaci kořeněných uzených potravin, na kterou si chuťové buňky rychle a rády zvyknou, 

a děti je pak vyžadují na úkor správné stravy. Machová zdůrazňuje důležitost snídaně u dětí, 

zejména pak v souvislosti k soustředění se na aktivity v předškolním a školním zařízení. 

Dítě, které se adekvátně nenají, protože nechce či nestíhá, mívá pak hlad a nesoustředí se. 

(Illková, 2004; Machová 2009) 

Zejména ráno je dobré nezapomenout na dostatek tekutin, ideálně vody nebo neslazeného 

bylinného čaje. Pro energii a správné fungování je vhodné přidat obilný produkt, dostatečný 

zdroj bílkovin a zeleninu. Příkladem může být namazaný celozrnný rohlík s tvarohem a 

okurkou. V dopoledních hodinách je možné doplnit hladinu cukru kusem ovoce. K hlavním 

pokrmům je třeba zařadit bílkovinu (př. maso, vajíčko, luštěninu) a k tomu střídat různé 

přílohy, saláty a omáčky. U dítěte, které se stravuje ve školním zařízení, nelze zapomenout 
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na doplnění potravin, kterých má nedostatek. Zejména ovoce, zeleninu, mléčné výrobky a 

dostatek tekutin (Illková, 2004; Machová 2009) 

Důležité je zmínit i důsledky nesprávné výživy, které ovlivní člověka v mnoha oblastech. 

Problémem je jak nedostatek, tak i nadbytek živin. Z fyziologického hlediska je to 

nedostatečný růst a nesprávný vývoj, civilizační choroby a další. Nejčastěji se setkáváme 

s nadměrným příjmem způsobujícím obezitu, která následně ohrožuje kardiovaskulární 

systém. Nízký obsah vlákniny ve stravě zvyšuje riziko rakoviny orgánů, zejména střeva, 

žaludku a konečníku. Všichni autoři se shodují, že nejčastějším problémem s nadměrnou 

konzumací u dětí bývá jednoduchý cukr, který není pro tělo nezbytný. Hlavně díky jeho 

jednoduché stravitelnosti se velmi rychle po pozření vstřebává do krve a zvyšuje v ní svou 

hladinu, nastává hyperglykemie, na kterou tělo musí reagovat hormonem inzulin, aby 

zajistilo zpět rovnováhu. Zvýšená je i kazivost zubů tím, že konzumace jednoduchých cukrů 

vytváří v organismu kyselé prostředí, v němž rády rostou nežádoucí bakterie. Zvyšuje se i 

riziko obezity. Prostředkem ke snížení chuti na sladké nejsou ani umělá sladidla, která 

naopak podporují chuť k jídlu, zejména na sladké. Zdravějším řešením muže být například 

melasový cukr, který navíc obsahuje vlákninu a minerály, obilná sladidla jako je čekanka, 

ječmen nebo rýže, které jsou složené ze složitějších sacharidů a nedělají příliš velké výkyvy 

hladiny cukru v krvi. (Fraňková 1996; Illková 2004; Machová, 2009) 

Mezi zásady výživy dětí patří pestrost, kvalitní bílkoviny, mléčné výrobky, rostlinné tuky a 

oleje, málo soli, dostatečný pitný režim (ideálně 1,5-2,5 litru), denní konzumace ovoce a 

zeleniny, případně luštěnin jako zdroj vlákniny, omezení sladkostí a vliv dospělého jako 

správného vzoru nutričního chování. Pravidelný přísun stravy 5 – 6 x denně, kdy 3 jídla jsou 

větší, 2-3 jídla (svačiny) menší, zamezuje přejídání ke konci dne, jelikož tělo dostává energii 

pravidelně po celý den, a nemusí si schovávat zásoby energie. (Kejvalová, 2010) 

 V rámci stravování školní docházky, je zákonem stanovený spotřební koš, který určuje 

průměrnou spotřebu vybraných druhý potravin. Je sestaven na platných výživových 

dávkách, které však již neodpovídají moderním poznatkům, zejména u bílkovin. U 

předškolního stravování je spotřební koš rozpočítán mezi 3 jídla, tj. dvě svačiny a oběd, jež 

by společně měla pokrýt přibližně 60 % denního přijmu jídla předškolního dítěte. (Petrová, 

2014) 
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Společnost pro výživu pak shrnuje stravu předškolního dítěte, kdy příjem bílkovin by měl 

být minimálně 1,2g/1 kg, tuky by se měli pohybovat mezi 27-32 % energetického příjmu. 

Důležité jsou zejména polynenasycené mastné kyseliny (ryby, rostlinné oleje). Sacharidy by 

pak měli pokrýt nejen energetickou potřebu, ale i dostatek vlákniny. Pro vývoj a růst v tomto 

věku jsou zapotřebí zejména vitamíny A a C, z minerálních a stopových prvků pak zejména 

vápník, železo, zinek, selen a měď. Mléko dítě potřebuje zejména kvůli obsahu bílkovin, 

fosforu a vápníku. Z masa pro bílkoviny a železo. Neopomenutelná je zelenina a ovoce 

obsahující vitamíny, minerály a vlákninu. Pečivo pak bývá nejčastějším zdrojem sacharidů. 

(Šulcová a kol., 2007) 

1.4 Jídlo a psychika 

Specifikem předškolních dětí je samostatnost. To platí i u jídla. Učí se používat příbor, 

zkouší si mazat chleba, nalévat pití. Jsou vybíravější ve výběru potravin, což se může 

projevovat zejména v mateřské škole, kde se často děti dožadují jídla, které znají z domova. 

V tomto věku se stále velmi formují preference a averze k jídlu. Před nástupem do mateřské 

školy byli vzorem zejména rodiče, případně sourozenci. Po nástupu pak získávají vzor a 

návyky pedagogů, ale hlavně svých vrstevníků. Klidné, čisté a veselé prostředí je také 

velkým přínosem. V tomto věku, zejména v předškolním zařízení, děti často naráží na nová 

jídla a často na ně koukají nedůvěřivě. Aby bylo dítě ochotno novou potravinu přijmout do 

svého jídelníčku, je třeba mu ji nenutit, ale jen ji zkoušet nabízet k ochutnání, aby samo 

zkusilo, zda ji chce, či ne. Při negativní reakci ji můžeme zkusit opět nabízet po určité době. 

Podstatné je i prostředí, kde se dítě stravuje. Klidné, čisté a veselé prostředí, rozměrově 

uzpůsobený nábytek a skupina vrstevníků, může pozitivně ovlivnit stravovací návyky.  

(Illková, 2004; Fraňková, 1996) 

Návyky a obrysy životního stylu v oblasti stravování, se formují právě v dětství. Dítě na svět 

přichází s různými predispozicemi (chuť na sladké apod.) a instinkty, které mu pomáhají při 

přechodu na tuhou stravu. V tomto období se mění preference zejména díky smyslovému 

vnímání a vlivem kulturních a sociálních faktorů. (Fialová, 2012) 

Smyslovém vnímání se u každého jedince odvíjí podle stavu organismu, psychického 

naladění na příjem potravy, na délce trvání pocitu hladu, zkušenostech, potravních 

preferencích a dalších. Čichové vnímání se vyvíjí už v prenatálním období. Schopnost 

rozlišení kvality jídla díky vůni, probíhá od útlého věku. Vůně se do paměti umí tzv. 
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vtisknout a souvisí vždy s určitou situací. To pak v pozdějším věku může ovlivnit potravní 

chování a preference. Také chuť má vrozený základ a je závislá na zkušenostech. Mění se 

v průběhu života a je možné její rozlišovací schopnosti zdokonalovat. Chuťový a čichový 

vjem spolu úzce souvisí. Oboje je ovlivněno nejen hladem, ale i emoční stránkou člověka. 

Na výběr působí i osobnostní preference, zejména jsou velké rozdíly ve velikosti a četnosti 

porcí. To je podmíněno výchovou, zvyklostmi v rodině, společností, temperamentem, 

zkušenostmi a ekonomickou úrovní společnosti. To vše udává postoj člověka k jídlu, které 

člověk buď preferuje anebo k němu má averzi. (Fraňková, 2003) 

Při zařazování nové potraviny u dětí vybíráme pouze jednu, a tu navíc nabízíme s jinými 

potravinami, které už dítě zná, jí a má je rádo. Podávaný talíř by měl být jak vzhledově, tak 

čichově přívětivý, aby dítě zkusilo potravinu ochutnat samo. Právě chuť je podle Fraňkové 

největší subjektivní překážkou k zařazení nové potraviny mezi preferované. Přesvědčování, 

případně nucení do ochutnání může mít pak opačný efekt, než je zařazení nové potraviny do 

jídelníčku. Illková píše, že podle psychologů, aby dítě potravinu přijalo do svého jídelníčku, 

potřebuje ji ochutnat alespoň jedenáctkrát.  (Illková, 2004; Fraňková 2003)  

První zkušenosti s přijímáním nové potraviny má dítě při přechodu z mateřského mléka na 

tuhou stravu. Tento přechod je závislý na mnoha věcech. Na dané potravině a jejím 

zpracování a na tělesných změnách, kdy se mění v těle především způsob zpracování nové 

stravy.  Mozek se učí zpracovávat mnoho nových informací hlavně ze smyslových receptorů. 

Mateřské mléko je pro dítě první stravou, kterou dítě dostane. Autoři se shodují, že je 

mnohem lepší než všechny jeho náhražky. Obsahuje vše, co dítě potřebuje ke správnému 

růstu, a díky propojení matky a dítěte je de facto vytvořeno dítěti na míru. Samozřejmostí je 

správná strava matky. Dostatečně dlouhé kojení a následně správný a pozvolný přechod na 

tuhou stranu, může být pomocníkem a prevencí proti mnoha alergiím. Světová zdravotnická 

organizace doporučuje, aby dítě během prvního půl roku bylo výhradně kojeno a nepřijímalo 

žádné další tekutiny, ani vodu. Aby bylo podáváno výhradně z prsu matky a aby bylo dítě 

kojeno vždy, když si řekne. Kojení navíc snižuje riziko úmrtí u malých dětí, zejména těch 

ohrožených těžkými průjmy a zápalem plic. (WHO, Brestfeeding, 2019)   

Velmi populární je tzv. Baby-led Weaning (BLW) metoda, kdy se dítěti při zavádění tuhé 

stravy nepodává klasicky rozmixovaná strava, nýbrž celé kousky, které si dítě osahá, může 

si s ním hrát, a samo si ho dá do pusy a ochutnává podle svého uvážení. S jídlem se tak 
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seznamuje všemi smysly, nejen chutí. Není to zcela nová metoda. Je rozšířena díky dětské 

sestře s dlouholetými zkušenostmi, Gill Rapley z Velké Británie, která tento způsob 

zavádění tuhé stravy u dětí pojmenovala v roce 2002. (Rapley, BLW, 2008) 

Jak bylo řečeno výše, každý člověk má v jídle své oblíbené potraviny a ty, které odmítá. 

Důvodem jsou smyslové vjemy, zkušenosti, zvyklosti a další. Dalšími mechanismy vývoje 

preferencí je vystavování pokrmu. Pokud je ale příliš časté, může mít opačný efekt. 

Oblíbenost může ovlivnit i senzorická stránka jídla, jako je barva, vůně, či konzistence. Také 

je podstatný sociální faktor, kdy jedinec preferuje jídlo, které jí jeho rodina a blízcí. 

Zajímavou je především preference na sladkou chuť, se kterou se rodí nejen lidé, ale i savci. 

Již u novorozenců je znatelná pozitivní reakce při podání sladkého roztoku. (Fraňková, 

2003) 

Velmi kritickým obdobím, kdy se mění chuť u dítěte, je doba přechodu na tuhou stravu. 

Také se seznamuje s novou konzistencí. Opakované vystavování určité potravině pro ně 

obvykle v tomto věku vyvolá preferenci. Navíc zavádění nových potravin musí být velmi 

postupné, například jedna nová potravina týdně, i s ohledem na vývoj vnitřních orgánů 

dítěte, aby je zvládlo strávit a bylo na ně připraveno. (Fraňková, 2003; Illková, 2004) 

Správným přístupem dospělého, který dává dítěti novou potravinu, lze dosáhnout snáze 

akceptace nové potraviny. Důležité je nevytvářet negativní emoce a vzpomínky, které by 

souvisely s daným jídlem. Mezi 2. a 5. rokem jde především o zkoušení a opakované 

ochutnávání nových potravin. Je výhodné, pokud mohou děti vidět přípravu jídla, případně 

se jí zúčastnit. A to nejen u nových potravin a pokrmů. Také je samozřejmé, že pokud dítě 

u svých rodičů neuvidí jezení určité potraviny, zato uvidí množství nezdravých potravin, 

například smažená jídla, bude tyto samo preferovat a vyhledávat. To je zapříčiněno hlavně 

učením se nápodobou, které je typické pro děti. (Fraňková, 2003) 

Averze vznikají v prvním roce života, upevňují se pak především ve věku předškolním, 

kolem 4-5 let. Tyto averze často přetrvávají až do dospělosti. Někdy se sice může jednat o 

intoleranci, která vyvolá špatnou reakci organismu a po potravině je dítěti špatně, ale většina 

averzí, přenášených do dospělosti, je spojena především se špatnými vzpomínkami jako jsou 

negativní emoce, špatná odezva dospělého apod., jelikož rodina je sama o sobě velkým 

sociálním faktorem, který ovlivňuje výběr jídla. Stravování a chování rodičů u jídla udává 

dětem vzor. Podávání pokrmů a stolování je také velmi vlivné. Rodiny, kde jí všichni 
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pohromadě, mají lepší šanci předat dětem správný vzorec potravního chování, pokud ho 

sami dodržují. Bohužel se ve výchově často objevují potraviny, díky nimž chceme u dětí 

něčeho dosáhnout. Například sladkosti, ty bývají za odměnu. Naopak snězení ovoce a 

zeleniny, která nebývá příliš populární u dětí, je podmínkou pro odměnu nebo možností, jak 

vidět oblíbenou pohádku. Tímto se snadno vytvoří negativní vztah k dané potravině. 

(Fraňková, 2003) 

Druhou velkou roli hraje z institucionální výchovy především mateřská škola. Většinou je 

to první krok dítěte, kdy se osamostatňuje od rodiny. Režim jídla a jeho skladba, ač se 

dodržují předepsané normy spotřebního koše, se vždy liší od domácí stravy, tudíž se dítě 

mnohem častěji setká s potravinami, které nezná. Dítě navíc musí být mnohem samostatnější 

u jídla než doma, např. si musí jídlo donést ke stolu. To vše může být pro některé 

nepříjemnou zkušeností, a pak už záleží jen na spolupráci rodičů, dětí a pedagogů. Objevují 

se ale také děti, které ač doma skoro nic nejí, v dětském kolektivu je jejich chuť k jídlu zcela 

normální jako u ostatních dětí, dochází k tzv. sociální facilitaci. Kromě již výše 

zmiňovaných faktorů v rodině je velkým vlivem reklama na sladkosti. (Fraňková 2003; 

Illková, 2004) 

 

2 Specifika stravování dětí předškolního věku se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Z pohledu legislativy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)), můžeme pojem z nadpisu definovat 

následovně. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je takové dítě, které k naplnění 

svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Takové dítě má 

právo na bezplatná podpůrná opatření, kam patří například využití asistenta pedagoga, 

úprava prostorů, využití kompenzačních pomůcek, vzdělávání dle IVP a další. Takové dítě 

je odlišné na základě zdravotního stavu, jiného kulturního prostředí a životních podmínek. 

Jsou to například děti se zdravotním postižením – sluchové, zrakové, tělesné, mentální či 

kombinované, dlouhodobě nemocné, poruchy učení, pozornosti a chování. Cizinci, děti 

s jiným mateřským jazykem a mimořádně nadaní s přidruženými speciálními vzdělávacími 

potřebami. (MŠMT, Žáci se SVP, 2018) 
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Mnoho dětí se speciálními vzdělávacími potřebami má největší problémy v oblasti jídla, 

které se projevují zejména odmítáním jíst, velkou vybíravostí, která může být spojena 

s jídlem, barvou, tvarem, konzistencí apod., což bývá často spojeno se senzorickou 

poruchou, zejména u dětí s autismem. Kvůli opožděnému vývoji zubů a malé ústní dutině, 

mají zejména se žvýkáním problém děti s Downovým syndromem. Problémy s polykáním 

pak zažívají například děti s mozkovou obrnou, epilepsií a degenerativními onemocněními. 

Z opačného hlediska přejídání je například Prader-Willi syndrom, u kterého mají jedinci 

nezastavitelnou chuť k jídlu, i když fyziologicky jsou již nasycení.  Důležité je zmínit i tzv. 

pica syndrom, který je charakterizován nutkavou potřebou jíst nepoživatelné věci, jako je 

písek, kameny, papír apod. Pro každého je důležitý správný fyziologický vývoj, zejména 

pak mozku a centrální nervové soustavy. Zejména pak u dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami je potřeba správně vyvinutých nervových spojů a zdravě vyvíjejícího se 

organismu, vyživujícího se ze všech potřebných živin, pro podporu a rozvoj nejen 

psychických a mentálních oblastí dítěte. (NHS trust, 2014; National Autistic society, 2018) 

Senzorická integrace je proces přijímání a zpracování smyslových vjemů z okolí a vlastního 

těla. Její porucha může mít za následek problém se zpracováním podnětů určitého smyslu. 

Mozek má problém adekvátně zpracovat dané smyslové podněty. Nejčastěji se tato porucha 

objevuje u dětí na autistickém spektru, ale může se objevit u běžných dětí. U jídla se 

projevuje jako velká vybíravost, počet jídel, které je dítě s poruchou senzorické integrace 

sníst, se dá spočítat na prstech ruky.  Tyto děti potřebují nejen podporu v jídle, ale i podporu 

v učení se zpracovávat podněty všemi smysly i mimo oblast stravování, jejichž rozvoj a 

správná stimulace se může časem pozitivně projevit i v jídle. (Zelman, K. 2014) 

Přemluvit a vysvětlit předškolnímu dítěti, že jídlo, které má na talíři, je prospěšné jeho 

zdraví, zejména pak dítěti s handicapem, není vždy snadný úkol, a je vhodné se obrnit 

klidem, trpělivostí a spoustou času. Důležité je, aby dítě mělo vzor v rodičích a vrstevnících, 

aby jezení dané potraviny mělo od koho vypozorovat. Nové věci je třeba zkoušet velmi 

pomalu a velmi postupně a dětem je nevnucovat. Zprvu může být úspěch jen akceptace 

daného jídla na talíři, dalším krokem může být i pouhý dotyk. Následně pak olíznutí, 

podržení sousta v dutině ústní a nakonec spolknutí. Vzhledem k senzorickým poruchám je 

dobré také sledovat a zkoušet různé barvy, konzistence, chutě a jejich kombinace. Důležitá 

je také absence jakýchkoliv negativních emocí v době okolo jídla. Názorný příklad 

z prostředí mateřské školy uvádí Illková, kdy v mateřské škole je velká skupina dětí, která 
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se má přesouvat po budově a jít na oběd. Po celém dni je třída spíše neukázněná a nepozorná, 

a tak paní učitelka musí na děti zvýšit hlas a zklidnit je, aby bezpečně došli na jídlo. Dítě si 

však negativní emoce odnáší s sebou až do jídelny a tam si je spojí právě s jídlem. (Illková, 

2004; Fraňková 2003; NHS Trust, 2014) 

Nejtěžší to je však pro zákonné zástupce těchto dětí, kteří si to mnohdy kladou za vinu a 

hledají všemožné cesty a způsoby, jak rozšířit jídelníček svých dětí a zmírnit tak nutriční 

nedostatečnost. Nejčastěji chybějícími živinami jsou vláknina, vitamíny a minerály. 

Částečným, ne však ideálním řešením, tak jsou doplňky stravy, které deficienci částečně 

vyrovnají. Důležité je zmínit, že názory na doplňky stravy jsou velmi rozporuplné, nejvíce 

vzhledem k způsobu dávkování. Mezi nejpoužívanější doplňky stravy patří Omega-3 mastné 

kyseliny, které podporují vývoj mozku. Výsledek užívání vede ke klidnějšímu spaní, 

zlepšení motoriky, snížení hyperaktivity. Velmi rozšířený je také dimethylglycin, 

označovaný jako DMG. Je na přírodní bázi, má sladkou chuť a má pozitivní vliv na CNS. 

Největším předpokládaným účinkem DMG je podpora chuti k jídlu. Zejména ve spojení 

s PAS slouží jako doplněk stravy i probiotika. (Strunecká, 2016) 

Existují i další doplňky, ale nejsou zatím podloženy dostatečným množstvím studií, zejména 

kvůli nedostatečnému vzorku lidí, kteří se studie účastnili. Je to například kyselina listová, 

napomáhající normalizaci metabolismu. Dále pak hořčík s vitamínem B6 jsou látky, které se 

podílejí v těle na syntéze hormonů serotoninu, dopaminu a noradrenalinu. Ty jsou důležité 

pro fungování organismu, zejména pak serotonin, jinak nazývaný hormon štěstí. Na hormon 

serotonin také pozitivně působí vitamin D, ten má navíc i protizánětlivé účinky na úrovni 

mozkové tkáně.  (Thorová, 2006; Kennedy Krieger Institute, 2007) 

Další možností je úprava stravy. Známá je především u dětí s ADHD, což je diagnóza velmi 

často přidružená k jiným, projevuje se zejména velkou hyperaktivitou, nepozorností a 

nesoustředěností. Takovému dítěti je prospěšné zklidnění nejlépe skrze změnu stravy. 

Doporučuje se odbourat veškerý cukr, včetně cukru obsaženého v ovoci, respektive vyrovnat 

glykemický index po celý den, aby nebylo dítě v hypoglykémii, díky níž produkuje tělo 

stresové hormony, a to se projevuje jako nervozita, nesoustředěnost apod. (Newmark, 2009) 

Velmi diskutovaná je i terapeutická tzv. GAPS dieta, která je na principu úpravy stravy ve 

smyslu uzdravení těla zevnitř, kdy se obnovuje střevní mikroflóra a ta pozitivně ovlivní stav 

člověka. Je vhodná nejen u střevních alergických onemocnění, ale může mít i pozitivní vliv 
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na děti s poruchou autistického spektra, ADHD, senzorickými poruchami, ad. Nevýhodou 

je velká náročnost při výběru potravin, sledování složení a skladba vyváženého jídelníčku. 

Ze stravy jsou totiž vynechány veškeré obiloviny, rafinované cukry, potraviny obsahující 

škrob, tzv. éčka, ad. Mezi konzumované potraviny patří většina zeleniny, ovoce, některé 

ořechy, bylinky, většina luštěnin, maso, vývary, některé sýry, vejce ad. Nejdůležitější jsou 

kvalitní masové vývary, potraviny vzniklé tradiční metodou kvašení a velký důraz je kladen 

na způsob přípravy jídla, který má předcházet trávicím obtížím. (Campbell-McBride, N., 

2010) 
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Praktická část  

Vyvážená a zdravá strava může pozitivně ovlivnit projevy některých onemocnění, 

nežádoucího chování a podpořit správný vývoj dítěte. Rodiče bývají často zoufalí, hledají 

všemožné způsoby, doplňky stravy a jiné prostředky, aby svým potomkům pomohli 

s přijímáním vyvážené stravy. Mateřská škola nabízí dětem mnoho vzdělávacích podnětů, 

včetně ovlivňování nutričního chování, skrze pedagogy a vrstevníky. Z toho důvodu 

praktická část zahrnuje projekt pro děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ve snaze pozitivně ovlivnit jejich stravovací návyky. Rodiče zapojených dětí, 

byli informování o tématu vzdělávacího bloku, jeho metodách, cílech a anonymizaci. Svým 

podpisem souhlasili s účastí svých potomků v projektu, včetně zveřejnění fotografií (příloha 

č. 6), popisem výstupů a poskytnutím rozhovoru uvedeného v příloze č.1.  

 

3 Metody a cíle 

Pro praktickou část byla zvolena jako hlavní metoda pozorování skupiny dětí předškolního 

věku od 4 do 7 let, navštěvující třídu s menším kolektivem pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, a to od září 2018 (respektive září 2017, dle nástupu dítěte do 

mateřské školy), do ledna 2019, kdy se uskutečnil projekt „Zdravá strava“, jehož součástí 

jsou rozhovory s rodiči obsažené v příloze č. 1, na které navazuje komparace stravování dětí 

doma a v předškolním zařízení. Smyslem praktické části je vytvoření, uskutečnění a 

vyhodnocení projektu „Zdravá strava“, který má cílovou skupinu pozitivně ovlivnit v oblasti 

stravování.  

3.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou této bakalářské práce byly děti z mateřské školy, které se společně 

vzdělávaly ve třídě Koček s kapacitou 11 dětí, kde pracuji jako třídní učitelka. V době 

projektu třídu navštěvovalo 9 z nich. Ti jsou uvedeni v následující tabulce. Všechna jména 

seřazená dle abecedy jsou z důvodu anonymizace pozměněna. Věk je uveden v letech 

k lednu roku 2019. Ve sloupcích „Jídlo“ a „Ovoce/zelenina“ je srovnání jídelních preferencí 

v mateřské škole a doma. Stravovací návyky v předškolním zařízení jsou odvozeny z 

pozorování dětí od začátku školního roku 2018/2019, údaje o stravovaní v domácím 

prostředí jsou převzaty z cílených dotazníků a průběžných rozhovorů s rodiči během 
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školního roku. Ten navíc obsahuje údaje o konzumaci sladkostí a pitném režimu, který je 

více rozebrán v diskuzi pod uvedenou tabulkou. 

 

Jméno Věk 
Stanovená 

diagnóza 

Jídlo Čerstvé ovoce/zelenina 

MŠ doma MŠ doma 

Daniel 4 Dětský 

autismus 

Nejí Doma jí 6 

jídel. 

Nejí Sní jen 

oloupané 

jablko a 

mandarinku.  

Jiří 6,5 Středně těžká 

mentální 

retardace, 

poruchy 

chování 

Má rád 

maso, rýži a 

knedlíky, 

nemá rád 

omáčky. 

Doma jí 

hezky, 

preferuje 

maso. 

Občas sní 

jablko a 

papriku, 

jinak 

nechce. 

Ovoce jí, 

zeleninu spíše 

ne. 

Karel 5,5 Dětský 

autismus, 

ADHD 

Sní vařené 

jídlo, 

přidává si. 

Sní vařená 

jídla, 

nejraději 

má kuře 

na 

paprice. 

Nejí. Nejí. 

Kristián 5,5 Vývojová 

dysfázie, 

ADHD 

Jí vodu 

z polévek a 

většinu 

příloh 

Má rád 

řízky a 

přílohy, jí 

většinu 

polévek. 

Sní jablko 

a okurku, 

občas si 

vezme 

papriku. 

Jablko, 

zeleninu 

v polévce. 

Lukáš 5 Opožděný 

vývoj v řeči 

v důsledku 

vícejazyčné 

rodiny, susp. 

PAS 

Jídla, která 

zná jí hezky, 

nová 

zkoušet 

odmítá. 

Preferuje 

pečivo a 

oblíbená 

jídla. 

Většinu 

ovoce sni, 

zeleninu 

spíše ne. 

V ovoci i 

zelenině je 

vybíravý. 

Tabulka č.8 (1.část) - Děti 
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Marie 5 Mírná 

porucha 

chování, cizí 

státní 

občanství 

Sní většinu 

jídel, které 

zná, ostatní 

ochutnává 

opatrně, 

pokud si 

není jistá, 

používá 

čich. 

Doma jí, 

co jim 

uvařím. 

Poslední 

dobou 

preferuje 

se sestrou 

knedlíky. 

Ovoce sní 

v podstatě 

vše, 

v zelenině 

je 

vybíravá. 

Preferuje 

ovoce. 

 

Marta 5 Mírná 

porucha 

chování, cizí 

státní 

občanství 

Většinu 

jídel sní, a 

pokud 

nezná, 

ochutnává 

dle toho, 

zda jídlo 

zkusí její 

sestra. 

Doma jí, 

co jim 

uvařím. 

Poslední 

dobou 

preferuje 

se sestrou 

knedlíky. 

Ovoce sní 

všechno, 

zeleninu 

spíše ne. 

Preferuje 

ovoce. 

Václav 5 Dětský 

autismus 

Sní většinu 

věcí, co má 

na talíři 

Sní 

všechno 

Ovoce jí, 

zeleninu 

nechce. 

Sní ovoce i 

zeleninu. 

Viktor 7 Aspergerův 

syndrom 

Sní vše, 

denně si 

přidává, 

svačiny jí 

vždy 

namazané. 

Sní vše, 

co dostane 

na talíř. 

Sní vše, 

často si 

přidá. 

Sní vše. 

Tabulka č. 8 (2. část) – Děti 

 

V té to části práce následuje podrobnější popis dětí, seřazených od nejlepšího k nejhoršímu 

strávníkovi. Z tabulky je patrné, že pouze Viktor sní opravdu vše. Je to komunikativní kluk, 

s poměrně dobrou pozorností. Z průběžných rozhovorů s rodiči víme, že různá předškolní 

zařízení navštěvuje od 3 let, k nám do mateřské školy nastoupil až na odklad školní 

docházky, tj. září 2018. Doma ani v MŠ s jídlem problém nemá. Z pozorování víme, že jeho 

stravování vypadá asi následovně: ráno ke svačině sní minimálně 4 namazané chleby, 

případně 3 misky cereálií či jogurtu. K obědu sní polévku okamžitě a druhé jídlo si zpravidla 
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přidává. Za celou jeho docházku nedojedl pouze 1 oběd, který se ale dle názoru pedagogů 

nedal jíst. Přidávání platí i u zeleniny, ovoce a pití. V jídelně sedí, je klidný a v této oblasti 

je to bezproblémové dítě. 

Dvojčata Marie a Marta jsou na tom s jídlem velmi podobně. Mateřskou školu navštěvují 

od září 2018. Vzhledem k cizojazyčné domácnosti, není komunikace s nimi vždy 

jednoduchá, ale snaha porozumět je na stranách pedagogů i dívek, kdy velmi pomáhá 

gestikulace. Z pozorování i od maminky víme, že u jídla jsou velmi hlučné a upovídané, obě 

si kontrolují, co jí či nejí ta druhá, a jsou na sobě ve všech ohledech závislé. Příkladem je 

zelenina, kdy je oběma dívkám nabídnuta ředkev, Marie se podívá do misky, přivoní si k ní 

a řekne, že ne. V tu chvíli Marta už ani nezkoumá danou potravinu a rovnou říká, že ne. To 

platí i u jídla na talíři. Ochutná-li jedna, ochutnají obě dvě. Odvážnější z obou dívek je Marie.  

Václav je velmi flegmatický a klidný autistický kluk, který se teprve učí komunikovat. 

Navštěvuje mateřskou školu od září 2017. V MŠ se projevuje jako klidné dítě, kam ho 

posadíme, tam ho najdeme, zatímco doma je to obráceně. V jídelně sedí a neutíká, ne jako 

doma. Máme spíše problém s tím, že zapomíná jíst. Zaklání se na židli, kouká do stropu, 

hraje si s rukama či příborem. Pokud mu jezení nepřipomeneme, zapomíná a nejí. Ale jídlo 

jíst chce. Při pokynu, že může odnést talíř, se teprve snaží jídlo dojíst. S jídlem nikdy nebyl 

problém, co se před něho položí, to sní. O přidání si zatím spontánně neříká. U ovoce 

zeleniny se s maminkou nelze shodnout, doma podle ní jí vše, ve školce zeleninu spíše nejí. 

Je schopný ji sice ochutnat ve velmi malém množství, ale spontánně ji nevyhledává. Co se 

týká pitného režimu má maminka pravdu, že o pití si neřekne, pokud ho nevidí. Opět vypije 

to, co se před něj postaví. Výjimkou jsou oslavy narozenin ve třídě, kdy děti pijí džus. O ten 

je schopný si říci a vypít i několik skleniček za sebou.  

Karel je také autistický chlapec, který do mateřské školy nastoupil v září roku 2016. U něj 

pozorování pro účely této bakalářské práce začalo v březnu 2017. Na rozdíl od klidného 

Vašíka, je Kája je velmi hyperaktivní dítě, které udělalo velký posun. Jeho pozornost závisí 

na konkrétní činnosti a komunikace je u něj velmi specifická, nyní je však mezi dítětem a 

pedagogy nastavena funkční slovní komunikace. Na začátku pozorování bylo jeho chování 

v jídelně neakceptovatelné, odbíhal od jídla, jedl velmi neukázněně, výskal a rušil ostatní 

děti. V tomto školním roce již sedí u každého jídla po dobu samotné konzumace, po jídelně 

již skoro nepobíhá, s postupem věku lze říci, že se zklidnil. Vše, co je na oběd vařené (kromě 
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sladkého), sní, polévky jí vždy. S pečivem ke svačině již také nemá problém, navíc už umí 

ochutnat malé sousto namazaného pečiva. Je-li na svačinu jogurt, případně kaše, je schopný 

ochutnat a jíst, pokud ho krmí pedagog. Nesmí se mu však do úst dostat kousek ovoce, 

například z jogurtu. Se zeleninou je to podobné, za žádných okolností ji nechce. Od 

maminky víme, že doma je to stejné. Jediné, co doma občas zkonzumuje, je paprika, která 

ale musí být schovaná uvnitř namazaného pečiva.  

Lukáš je dítě z mnohojazyčné rodiny. Otec je Čech, maminka je z Korey a společně doma 

rodiče mluví anglicky. Lukášek nastoupil do mateřské školy v září 2017 do běžné třídy. 

Kvůli jeho neschopnosti komunikovat a problémům v kolektivu je od září roku 2018 v horní 

třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle diagnózy je u Lukáše podezření 

na autismus. Po půlroční docházce do horní třídy na něm spíše pozorujeme pouze projevy 

opožděného vývoje řeči v důsledku mnohojazyčnosti. U jídla sedí spořádaně. Na svačině je 

velmi vybíravý ohledně pomazánek, ale suchého pečiva by snědl bez problému celou mísu. 

Tatínek preferenci suchého pečiva potvrdil. Zatím se nepodařilo u Lukyho nastavit pravidlo 

ochutnávání alespoň jednoho kousku namazaného chleba. Jeho povaha je velmi urputná a 

tvrdohlavá. U hlavního jídla je vybíravost také patrná. S jídly, které zná z rodiny, problém 

nemá, ale k novým jídlům je velmi nedůvěřivý. Od rodičů víme, že doma převládá asijská 

kuchyně. Co se týče ovoce a zeleniny, má také několik svých preferencí, které konzumuje, 

zejména jablko. Ostatnímu se většinou vyhýbá.  

Jiří nastoupil do mateřské školy v září 2017. Od té doby je jeho docházka velmi sporadická, 

maminka si ho ze zdravotních i rodinných důvodů nechává velmi často doma. Bohužel ani 

na výzvu pedagogů a paní ředitelky maminka docházku svého syna nezlepšila. Jirka má 

mentální retardaci a poruchy chování. Z rozhovoru s rodičem je patrné, že doma velký výběr 

jídla není a že doma se vaří, co májí rády děti. Často také Jiřík přichází do školky s tím, že 

když bude hodný, dostane od maminky McDonald’s. Z pozorování je patrné, že spoustu 

jídel, které v jídelně dostane, nezná. Jediné, co opravdu má rád, je maso v jakékoliv podobě 

a polévky. Má-li dobrý den, nevadí mu ani přílohy. Zeleninu a ovoce nepreferuje, k jejich 

konzumaci potřebuje motivaci. Tou může být již výše zmíněný McDonald’s, také velmi 

dobře reaguje na slíbenou pochvalu mamince, že hezky jedl. 

V září 2017 nastoupil do mateřské školy Kristián, chlapec s vývojovou dysfázií. První rok 

mateřské školy chodil pouze na dopolední svačinu, u které odmítal sedět. V prvních měsících 
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neakceptoval ani školní jídelnu. Po domluvě s maminkou si nosil půl roku svoji svačinu. 

Zhruba od dubna 2018 již jedl stejné suché pečivo, jako ostatní děti. Od září 2018 již chodí 

i na obědy, kde je schopný jíst přílohy a občas ochutnat nový malý kousek jídla – maso, 

vařenou zeleninu, či olíznout lžičku s omáčkou. Nejméně vybíravý je momentálně při 

konzumaci polévky, u které zvládne i 10 lžic. Z rozhovorů s maminkou je patrné, že jeho 

stravovací návyky jsou momentálně mnohem lepší v mateřské škole než doma, a maminka 

je velmi vděčná, že alespoň v předškolním zařízení zkouší nová jídla, jelikož doma je, dle 

ní, odmítá. Co se týče pitného režimu, preferuje sladká pití, jako je čaj a džus, vodu by se 

dalo říci, že pouze toleruje. 

Poslední dítě, které se účastnilo projektu je Daniel, který začal docházet do mateřské školy 

v září 2018 ve věku 3,5 roku. Chlapec má velmi těžkou poruchu porozumění, téměř neudrží 

pozornost, je velmi agresivní a komunikace momentálně obsahuje porozumění zhruba 5 

slov. Z rozhovoru s matkou víme, že jeho stravovací návyky jsou velmi špatné, doma kvůli 

synovi vaří střídavě zhruba 6 jídel a věří, že se dle jejích slov: „snad rozjí ve školce“. 

Vzhledem k jeho problémovému chování byla jeho docházka zpočátku pouze mezi jídly, 

jelikož odmítal a velmi dlouho neakceptoval místnost jídelny. Zhruba od prosince dochází 

na dopolední svačinu, kdy první dny si nosil z domova svou typickou snídani, tj. makový 

koláč a Brumík. Dlouhodobým nabízením suchého pečiva, které po čase nahradilo 

zmiňované sladké věci, ho začal jíst. Velkým problémem je u Danečka i čas. Tím je myšleno, 

že než se vůbec jídla dotkne, uběhne zhruba 15-20 minut. Pak začne jíst. Bohužel máme 

jídelnu jen na omezený čas v délce 30 minut. Navíc v době, kdy se Daneček konečně dotkne 

jídla, má už většina ostatních děti dojedeno a začínají se nudit a zlobit, což pak ruší i jeho a 

opět nejí. Pitný režim byl a je u Danečka také velkým problémem. Doma s maminkou stále 

používá sací lahvičku s brčkem, z níž pije šťávu. Ve školce se napil poprvé až v prosinci, 

kdy bylo ve třídě málo dětí, a u dopoledního pití u stolečku jsme seděli dlouho, on nás 

všechny pozoroval, a poprvé vzal do ruky skleničku a napil se vody. Dle maminky doma 

vodu nepije. 

Z tabulky č. 8 – Děti a popisu dětí je patrné, že nejoblíbenějším jídlem v mateřské škole je 

suché pečivo, které sní všechny děti. U hlavního jídla mizí zpravidla přílohy (těstoviny, rýže, 

brambory), kdy z popsaných 9 dětí ji zvládne sníst 7. V případě masa a omáček je to zhruba 

5 dětí. Největším problémem je syrové ovoce a zelenina. Jen jedno dítě zvládne sníst 

opravdu vše, zbytek dětí jí v podstatě jen ovoce, zejména jablko, a v zelenině jsou vybíravé, 
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jedno dítě v mateřské škole nejí vůbec. To vedlo k většímu zaměření na téma ovoce a 

zelenina v rámci projektu Zdravá strava. 

Další důležitou zmínkou v rámci projektu bylo i čištění zubů a jejich kazivost v důsledku 

sladkostí. Z rozhovoru s rodiči v příloze č.1 je patrné, že většina dětí má sladké velmi často, 

u dvou z nich je to dokonce na denním pořádku. 

 

3.1.1 Mateřská škola 

Výše zmíněné děti navštěvují mateřskou školu nacházející se v Praze. Tato MŠ má dvě třídy 

pro běžné děti s kapacitami 24 a 22 dětí a dvě třídy pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, s kapacitami 11 dětí. Budova školy má 2 patra. Ve spodním patře se nachází šatny 

pro děti, moderní velká tělocvična, velká a malá jídelna a výdejna jídel. V 1. patře jsou třídy 

pro běžné děti, ložnice pro třídu mladších dětí a umývárna. Ve 2. patře jsou pak třídy se 

sníženým počtem dětí, menší umývárna s toaletami, historická místnost – kancelář 

zakladatele školky, která se využívá k individuální práci s dětmi, a zastřešená terasa. 

V suterénu se pak nachází dílna. Školka má poměrně velkou zahradu, na které se schází děti 

ze všech tříd. V okolí je park a mnoho dětských hřišť. (www.milicuvdum.cz) 

V budově mateřské školy je pouze výdejna jídel. Všechna jídla jsou zajištěna školní jídelnou 

ze sousedící základní školy. K dopoledním a odpoledním svačinám bývá zpravidla pečivo 

s pomazánkou. Jednou týdně pak bývá sladké, například cereálie, ovesná kaše, přesnídávka 

apod. K obědu je pak polévka a hlavní jídlo. To je sladké maximálně 1x týdně. Každý den 

se nám jídelna snaží dodat ovoce nebo zeleninu. Ne však ke každému jídlu. Někdy máme 

zeleninu k dopolední svačině, jindy k obědu máme kompot či salát, nebo například ovoce 

k odpolední svačině. Často se stává, že není dostatek jídla na přídavky, především v případě 

dobrého a chutného jídla. Naopak v případě nepopulárních pokrmů zbyde porcí nespočet.  

Následuje tabulka, ve které je ukázka jídelníčku po dobu jednoho týdně. 

(www.zschelcickeho.cz/skolni-jidelna/)  
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Pondělí Dopolední svačina Toastový chléb, drožďová pomazánka 

Oběd Polévka květáková, hovězí guláš, halušky 

Odpolední svačina Přesnídávka, piškoty 

Úterý Dopolední svačina Houska, pomazánka z drůbežích jater, rajče 

Oběd Polévka rajská s kapáním, špagety se zeleninou 

Odpolední svačina Bavorské vdolečky, bílá káva 

Středa Dopolední svačina Rustikální chléb, pomazánka zeleninová 

Oběd Polévka rybí s houstičkou, smažená karbanátek, 

brambor, rajský salát 

Odpolední svačina Houska s máslem a ovocem 

Čtvrtek Dopolední svačina Ovesná kaše sypaná kakaem 

Oběd Kuřecí vývar s ABC a zeleninou, krůta na česneku, 

chlupatý knedlík, špenát 

Odpolední svačina Rohlík, pomazánkové máslo, paprika 

Pátek Dopolední svačina Chléb, pomazánka olejovková, citron, 

Oběd Polévka kroupová, vepřové na kmíně, dušená rýže 

Odpolední svačina Sýrový rohlík, mléko, ovoce 

Tabulka č. 8 – Jídelníček 

Donášené jídlo ze školní jídelny plní předpisy stanovené spotřebním košem. Je ale vidět 

přemíra pečiva, zejména bílého. Z tabulky se může zdát, že každý den je množství podávané 

zeleniny a ovoce dostatečné. Ve skutečnosti je ale množství, které děti obdrží, velmi 

nedostačující. Také se nejednou stalo, že jídelna nedodala správný pokrm dle jídelního 

lístku. Pedagogové a zaměstnanci školy jsou převážně nespokojeni s donášeným jídlem. 

Dalo by se říci, že děti jsou na tom se spokojeností lépe, jelikož oblíbenost pečiva, nejlépe 

suchého je uspokojena téměř každý den.  
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Přístup pedagogů ke stravování dětí, zejména ve třídě dětí účastnících se projektu, je velmi 

pozitivní a motivující, plný pochval. Děti jsou chválené i za malé úspěchy, jako je dotknutí 

se jazykem lžičky. Jsou vedeny k tomu, aby alespoň ochutnaly a pak si samy zvolily, zda 

jídlo jíst budou, či nikoliv. Děti nejsou nijak nuceny, ale pedagogové je prosí a chválí. Vše 

je prováděno s ohledem na diagnózu dítěte, jeho dosavadní jídelní preference a schopnosti. 

Nejen u jídla, ale i u pitného režimu se velmi osvědčilo dát dětem větší míru samostatnosti, 

například při možnosti nalévat si pití se u dětí zlepšil pitný režim, zejména v pití čisté vody. 

 

4 Projekt: Zdravá strava 

Autorský projekt, jako skupinový integrovaný vzdělávací blok v mateřské škole, využívá 

především formu hry, osvojení nových praktických dovedností vedoucích k samostatnosti, 

praktické výtvarné aktivity, rozvoj slovní zásoby a hudební činnosti. Účelem různorodých 

aktivit je přiměřenou formou přiblížit dětem téma zdravého stravování s důrazem na ovoce 

a zeleninu, vzhledem k jídelním preferencím cílové skupiny. Kvůli specifikům a potřebám 

dětí byla pro lepší vstřebání a osvojení získaných znalostí zvolena délka 3 týdny. Principem 

bylo pozvolné opakování a osvojení si nových znalostí formou her, vyrábění, skládání. 

Zejména pro podporu a pochopení v rámci komunikace, byla důležitým prvkem názornost 

pomocí skutečných potravin, hraček a obrázků. Součástí je i rozhovor s rodiči dětí, uvedený 

v příloze č.1. 

Projekt respektuje hlavní principy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, především pak individuální potřeby jednotlivých dětí. RVP PV má 5 hlavních 

oblastí, které by měly být v každém projektu zahrnuty. V následující tabulce je výčet a 

příklady aktivit, které byly uskutečněny. (RVP, 2019) 
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Oblast RVP Příklady aktivit 

1. Dítě a jeho tělo 

Uvědomování si základních smyslů (hmat, vůně, čich, 

zrak a chuť) 

Hygiena – mytí rukou a konzumované zeleniny a 

ovoce, čištění zubů 

2. Dítě a jeho psychika 

Rozvoj řeči a slovní zásoby – pojmenovávání potravin 

Zpěv písní 

Zkoušení a poznávání nových činností – škrábání a 

krájené zeleniny 

Vyjádření vlastní vůle – mám/nemám rád, chci/nechci 

3. Dítě a ten druhý 

Spolupráce – společné tvoření a kooperace 

Společenské hry – pexeso 

4. Dítě a společnost 

Námětové hry – hra na obchod 

Společná příprava občerstvení 

5. Dítě a svět 

Dbát o pořádek a čistotu 

Starost o rostliny 

Tabulka č. 10 – Aktivity v rámci RVP PV 

 



38 

 

4.1 Realizace projektu 

Autorský projekt byl realizován mnou za pomoci mých dvou kolegyň, díky nimž se mohly 

zúčastnit všechny děti v co největší možné míře, a v danou chvíli mohly být činnosti 

přizpůsobeny konkrétnímu dítěti vzhledem k jeho schopnostem a možnostem. Doba trvání 

byla 3 týdny v prostorách mateřské školy, v termínu 14.1. – 1.2.2019. Zapojilo se celkem 9 

dětí. Ty přicházejí do mateřské školy od 7:00 do 8:30, kdy mají ranní volnou hru. Při ní byly 

dětem nabízeny činnosti a hračky za účelem navození daného tématu kvůli dřívějšímu 

seznámení s novými předměty, případně oblíbené předměty a hry z minulých dnů. Následuje 

svačina, v časovém rozmezí 8:30 – 9:00. Po svačině s dětmi probíhá komunitní kruh, na 

kterém se společně pozdravíme, zazpíváme si písničky a uvedeme si denní téma. Poté mají 

děti volnou hru, řízenou činnost, pohybovou chvilku, případně se s dětmi pracuje 

individuálně. Nejpozději v 10:30 děti odchází ven.  

Po celé 3 týdny, provázela děti autorská píseň Zdravá strava, uvedená v příloze č. 1. Skládá 

se ze 2 slok a refrénu. Děti se jí učily po částech, první týden 1. sloku, druhý týden refrén, 

třetí týden se jí naučily celou. Pro lepší orientaci v textu měly k dispozici piktogramy, na 

kterých jeden z pedagogů ukazoval, co právě zpíváme. Jsou k nahlédnutí v příloze č. 3. 

Cvičební jednotky a pohybové hry, které děti cvičily, jsou podrobněji rozepsané v příloze 

č. 7. Děti cvičily společně s pedagogy, kteří názorně ukazovali, co mají děti dělat. Ty méně 

schopnější cvičily s dopomocí dospělého. Z důvodu omezených prostorů ve třídě byly celé 

jednotky cvičeny v tělocvičně, v případě teplejšího počasí na zastřešené a zasklené terase. 

Některé dny byly pohybové chvilky prováděny ve třídě kvůli obsazenosti prostorů jinou 

třídou. Proto byly cvičební jednotky provedeny jen z části, případně byly nahrazené jinými 

pohybovými hrami, a to především z bezpečnostního důvodu nedostatečného prostoru ve 

třídě.  

Mezi potřebné pomůcky k projektu se řadí autorská písnička, obrázkový text písničky pro 

děti (piktogramy), nákupní seznamy, kartičky ovoce a zeleniny (stažené a upravené z 

http://www.pexeso.net/), obrázky mléčných výrobků, pracovní listy, omalovánky (ovoce, 

zelenina, zvířata), papíry, lepidla, barvy, látky, tužky, fixy, společenské hry, tematické 

obrázkové knihy (rostliny, jídlo, zvířata), plastová zelenina a ovoce, plastové jídlo (sýry, 

vajíčka), nádoby na sázení, hlína, lopatky, semínka, konvička, modelína, předlohy pro 

výtvarnou činnost, potraviny, talíře, nože, prkénko, škrabka, struhadlo, luštěniny, 
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zalaminovaný smutný a veselý smajlík, zalaminovaná pusa, kartáčky, stíratelný fix, 

doktorský kufřík, sportovní vybavení v tělocvičně, informační papír pro rodiče na dveře. 

 

 

1. Týden – Ovoce a zelenina 

Pondělí 
Nabídka ranních 

činností 
- Tematické omalovánky, pastelky, fixy 

Omalovánky, 

pastelky, fixy, 

piktogramy, pexeso, 

molitanové 

podložky 

Komunitní kruh 

- Seznámení s piktogramy 1 sloky 

písničky (hledání, pojmenovávání, 

vytleskávání).  

- Hledání a přiřazování ovoce a zeleniny 

na kartičkách.  

Řízená činnost 

- Pracovní list (příloha č.5, list č. 1) 

- Hraní pexesa v menších skupinkách 

- PH „Včeličky“ 

Úterý 
Nabídka ranních 

činností 

- Piktogramy 1.sloky, jablka (opravdová, 

plastová, obrázky) 

Jablka, plastové 

míčky, talíře, 

prkýnka, nože, 

triangl 

Komunitní kruh 

- Píseň – Zdravá strava (1. sloka) 

- Jablíčkový den – osahání plastových i 

opravdových jablek s písničkou Koulelo 

se koulelo 

- Jablko a jeho atributy – barva, tvar, 

stopka, kde roste 

Řízená činnost 

- PH „Na Sadaře“ 

- Koulelo se koulelo – dětí sedí v kruhu. 

Nejdříve si míček podáváme v jednom a 

v druhém směru, poté si ho posíláme po 

zemi za zpěvu písničky 

- Jablka – umývání jablek, společné 

krájení (dětí zkouší nakrájet měsíčky na 

menší příborovými noži), konzumace 
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Středa 
Nabídka ranních 

činností 

- Hry s plastovým ovocem a zeleninou, 

pexeso, obrázkové knížky (příroda) 

Plastové ovoce a 

zelenina, kartičky, 

knížky (příroda), 

barva, fixy, papíry, 

korky, předloha, 

hroznové víno, 

plastové míčky, 

přehrávač, 

molitanové kulaté 

podložky 

Komunitní kruh 

- Píseň zdravá strava 

- Pojmenování plastové zeleniny a ovoce 

- Přiřazení plastové zeleniny ke kartičce 

- Pojmenování ovoce na nespárované 

kartičce (hroznové víno) 

Řízená činnost 

- Hroznové víno – jeho atributy (tvar, 

barva) 

- Kreslení a tiskání korkem – hroznové 

víno 

- Umytí a ochutnávka hroznového vína 

- Cvičební jednotka „Zahradníci“ 

Čtvrtek 
Nabídka ranních 

činností 
- Pastelky, fixy, hry na třídění barev 

Pastelky, fixy, hry 

na třídění barev, 

platové ovoce a 

zelenina, barevné 

papíry, mrkve, 

škrabka, struhadlo, 

misky, lepidla, 

velkoformátový 

papír, předkreslená 

mrkev, pastely, 

krepák, CD 

přehrávač, 

molitanové kulaté 

podložky 

Komunitní kruh 

- Píseň zdravá strava 

- Třídění plastového ovoce a zeleniny dle 

barev – pokládání na barevné papíry 

Řízená činnost 

- Hra „přihořívá hoří“ s mrkví 

- Loupání, škrábání, strouhání a 

konzumace celé i nastrouhané mrkve 

- Společné tvoření – mrkev (vybarvování 

pastelem, trhání a lepení krepového 

papíru) 

- PH „Včeličky“ 

Pátek 
Nabídka ranních 

činností 

- Plastové ovoce a zelenina, hra „přihořívá 

hoří“, volné tvoření z krepového papíru 

Platové ovoce a 

zelenina, krepový 

papír, papíry, 

lepidla, pexeso, 

mrkve, škrabka, 

plastové míčky, 

přehrávač, 

molitanové kulaté 

podložky 

Komunitní kruh 

- Píseň Zdravá strava, Koulelo se koulelo 

- Opakování ovoce a zeleniny (obrázky, 

hračky) 

Řízená činnost 

- Hra „přihořívá hoří“ 

- Škrábání, omytí a konzumace zbylých 

mrkví 

- Individuální (skupinové) hry – pexeso, 

třídění dle barev, přiřazování 

- Cvičební jednotka „Zahradníci“ 

Tabulka č. 11 – 1. týden projektu 

První týden byl ve znamení seznamování, učení a oživování názvů ovoce a zeleniny. Znalost 

daného tématu a názvů byla uspokojující. Minimálně jedno z dětí pojmenovalo, případně 
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zvládlo ukázat hledanou potravinu. S novou písní se seznamovaly pozvolna, ke konci týdne 

se již děti zvládly orientovat v piktogramech a některé z nich se pokoušely zpívat.  

Hra přihořívá, hoří sklidila úspěch jen u několika vybraných dětí, které se jí pak dožadovaly 

i po skončení projektu. „Včeličky“ zvládly s dopomocí všechny děti, taktéž hru „Na sadaře“, 

kde děti zvládly utrhnout 12 jablek. Podávání a koulení míčků na píseň „Koulelo se koulelo“ 

uměly všechny děti, při posílání po zemi míček často utíkal pryč z kruhu, což způsobilo 

smích a následné nesoustředění.  

Z výtvarných činností mělo největší úspěch hroznové víno, tj. tiskání barvy korkem, jelikož 

tuto techniku děti zatím nedělaly. Velmi pozitivní byl i pracovní list, kde děti vyhledávaly 

dané ovoce (mrkev a jablko), které měly vybarvit. Až na nejmladšího Danečka, všechny 

přítomné děti pochopily zadání a list zvládly. Největším zklamáním byla společná výtvarná 

práce - vyrábění mrkve., kdy většina dětí, díky horší jemné motorice, měla problémy 

s trháním krepového papíru, přestože tuto činnost již několikrát od začátku školního roku 

dělala.  

Při konzumaci a činností s tím spojených bylo na dětech vidět, že mnoho z nich je nezná. 

Dvě děti chtěly hned jíst jablko, aniž by bylo umyté. To samé s hroznovým vínem. Ani jedno 

dítě nemělo zkušenost se škrábáním mrkve, ale tato nová činnost je bavila. Jablko si daly 

všechny přítomné děti kromě Danečka, mrkev si dalo dětí pět. Hroznové víno nejdříve 

ochutnaly jen tři děti, ovoce však leželo delší čas k nabídnutí na stole. Když se šly děti napít 

ke stolečkům, ochutnaly ho další dvě. 
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2. Týden – Vitamíny 

Pondělí 
Nabídka ranních 

činností 

- Hračky s doktorskou tématikou, 

modelína 

Doktorský kufřík, 

modelína, 

piktogramy, 

smajlíky, plastové 

ovoce a zelenina, 

modelína, obrázky 

Komunitní kruh 

- Seznámení s refrénem písničky „Zdravá 

strava“ (piktogramy) 

- Zdraví (veselý smajlík) vs. Nemoc 

(smutný smajlík) 

- Povídání o vitamínech – kde je najdeme 

Řízená činnost 

- Hra na doktory – nošení ovoce a 

zeleniny (vitamínů) smutným a 

nemocným učitelkám – při dostatečném 

množství jsou uzdraveny a usmívají se 

- Tvarování ovoce z modelíny – dle 

obrázku  

- PH „na Vitamíny“ 

Úterý 
Nabídka ranních 

činností 

- Volné malování štětci, ježkové masážní 

míčky 

Štětce, barvy, 

masážní ježkové 

míčky, plastové 

ovoce a zelenina, 

kartičky, pracovní 

list, papíry, 

přehrávač, kulaté 

podložky, xylofon, 

bubínek, lavička, 

lano 

Komunitní kruh 

- Kolo/kruh – hledání kulatých věcí, 

výběr kulatého ovoce a zeleniny 

- Písně „Zdravá strava“, „Koulelo se 

koulelo“, „Šel zahradník do zahrady“ 

Řízená činnost 

- Pracovní list Třešně (Příloha č.5, list 

č. 2.) 

- Cvičební jednotka „Vitamíny“ 

Středa 
Nabídka ranních 

činností 

- Doktorský kufřík, obrázkové knížky, 

modelína 

Doktorský kufřík, 

knížky, modelína, 

potravinová 

pyramidy – 

předloha a na 

řízenou činnost, 

lepidlo, nůž, 

prkýnko, talíře, 

ovoce 

Komunitní kruh 

- Píseň „Zdravá strava“ 

- Potravinová pyramida – vysvětlení, 

ukázání na obrázku, pojmenování 

potravin 

Řízená činnost 

- Skládání, lepení a vybarvování 

potravinové pyramidy dle předlohy 

- Omytí, loupání, krájení a konzumace – 

jablko, banán, pomeranč 
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Čtvrtek 
Nabídka ranních 

činností 

- Kreslení prstem v luštěnině, 

přesypávání, třídění, tření mezi dlaněmi 

Luštěnina, nádoby, 

schéma růstu 

rostliny, papíry, 

hlína, semínka, 

konvička, lžíce, 

hrnečky, plastové 

míčky, podložky 

Komunitní kruh 

- Písně „Šel zahradník do zahrady“ a 

„Zdravá strava“ 

- Povídání o rostlinách 

- Společné vyrábění schématu růstu 

rostliny s vysvětlováním 

Řízená činnost 

- Samostatné vyrábění schématu růstu 

rostliny 

- Sázení rostlinky – kopru 

- Cvičební jednotka „Zahradníci“ 

Pátek 
Nabídka ranních 

činností 

- Luštěnina, letáky s potravinami, fixy, 

papíry 

Luštěnina, letáky, 

fixy, papíry, nůžky, 

lepidla, lano, 

buben, klavír, 

masážní míčky, 

lavička 

Komunitní kruh 

- Píseň Zdravá strava“ 

- Zdravé vs nezdravé jídlo 

- Společné rozdělení vystříhaných 

potravin z letáku na zdravé a nezdravé 

Řízená činnost 

- Zdravý a nezdravý talíř – vystřihování 

potravin z letáku a lepení na společné 

talíře (možnost předlohy k nahlédnutí, 

kam potravina patří) 

- Cvičební jednotka „Vitamíny“ 

Tabulka č. 12 – 2. týden projektu 

Druhý týden byl pro děti na pochopení o něco těžší, jelikož byl více abstraktní, zejména co 

se týče vitamínů, a zdraví vs. nemoc. Vše zdravé bylo vizuálně podpořeno zelenou barvou a 

usměvavým zeleným smajlíkem, naopak nezdravé a nemocné bylo podpořeno červenou 

barvou a červeným smutným smajlíkem. Pro děti bylo vcelku těžké pochopit potravinovou 

pyramidu. Co se týče pohybových chvil, opět byly zvládnuté vcelku dobře. Děti velmi bavily 

masážní ježkové míčky. Nejúspěšnější bylo sázení rostlinek a doslova hrabání se v hlíně děti 

velmi bavilo. Největším úskalím pěstování kopru bylo, aby nebyl od dětí přelitý. Nejraději 

by ho zalévaly několikrát denně. 

Výtvarné činnosti byly spíše náročné na představivost a orientaci. Velmi překvapující bylo 

modelování dle předlohy, kde děti v podstatě nepotřebovaly pomoc a zvládly modelovat 

ovoce samy. Těžší pro ně pak naopak bylo složit potravinovou pyramidu a rozdělovat věci 

na zdravé a nezdravé. Děti již pochopily, že se nechodí jen mýt ruce, ale že je třeba mýt i 

potraviny. V tomto týdnu projevily mnohem větší nadšení při přípravě ovocné svačinky ve 

třídě, zejména co se týče loupání ovoce a krájení banánu. Bylo navíc hezké sledovat, jak 

každé dítě má jiné preference. 
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3. Týden -  

Pondělí 
Nabídka ranních 

činností 

- Puzzle, kreslení do luštěnin, zvířecí 

omalovánky 

Puzzle, luštěniny, 

omalovánky, 

předloha, mléko, 

hrnečky, lepidla, 

látky, fixy 

Komunitní kruh 

- Nová 2. sloka písně „Zdravá strava“ 

- Mléko – jakou má barvu, kdo nám ho 

dává 

- Co dalšího je ve třídě bílé? (Zoubky) 

- Kráva – co je kráva? Jak dělá? Barva? 

Počet nohou? 

- Co je ještě z mléka? (poznávání na 

obrázcích) 

Řízená činnost 

- Vyrábění krávy dle předlohy (lepení, 

kreslení) 

- Nalévání a pití mléka 

- Cvičení na písničku „Hlava, ramena, 

kolena palce“ 

Úterý 
Nabídka ranních 

činností 

- Modelína, doktorský kufřík, hry 

s nádobím v kuchyňce 

Modelína, 

doktorský kufřík, 

nádobí, 

zalaminovaná pusa, 

stíratelný fix, 

kartáček, bonbón, 

nákupní seznamy, 

plastové potraviny, 

podložky, žebřiny, 

trampolína, švédská 

bedna 

Komunitní kruh 

- Povídání o zoubkách 

- Celá píseň „Zdravá strava“ 

- Čištění zalaminované pusy – pusa 

„snědla“ bonbón a bolí ji zoubky, jsou na 

ni černé kazy – nakreslené stíratelnou 

fixou. Děti se snažily kartáčkem fixu 

vyčistit 

Řízená činnost 

- Nákupní seznamy – děti se snažily najít 

na zemi mezi potravinami ty správné, 

které mají na nákupním seznamu 

- Nákupní seznam – dle něj děti nakupují 

v obchodě 

- Cvičební jednotka „Svalovci“ 
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Středa 
Nabídka ranních 

činností 

- Hra s nákupními seznamy, čistění 

zalaminovaných zoubků 

Nákupní seznamy, 

zalaminované 

zoubky, kartáčky, 

konvice, čaj, voda, 

hrnečky, lžičky, 

papíry, tužky, 

pexeso 

Komunitní kruh 

- Píseň „Zdravá strava“ 

- Povídání o nemoci 

- Jaké známe pití? (čaj) 

- Povídání o čaji 

Řízená činnost 

- Vaření, pozorování, a konzumace čaje 

- Čmárání – kreslení kouře na velký 

formát  

-  Individuální opakování potravin, hraní 

pexesa, přiřazování 

- Dodělávání výtvarných prací 

Čtvrtek 
Nabídka ranních 

činností 
- Puzzle, knížky, omalovánky, pastelky 

Puzzle, knížky, 

omalovánky, 

pastelky, míče, 

tříkolky, podložky, 

trampolína, lavička, 

švédská bedna 

Komunitní kruh 

- Písně „Zdravá strava“ a „Šel zahradník“ 

- Povídání o svalech, ukazování svalů na 

těle 

- Zkoušení, co všechno svaly umí (dupání, 

tleskání, skákání, apod) 

Řízená činnost 

- Cvičební jednotka „Svalovci“ 

- Hry s míči 

- Jízda na tříkolkách v tělocvičně 

Pátek 
Nabídka ranních 

činností 

- Nákupní seznamy, zalaminované 

zoubky, kartáčky 

Zalaminované 

zoubky, nákupní 

seznamy, plastové 

potraviny, ovoce a 

zelenina, talíře, 

prkýnko, nože, 

škrabka 

Komunitní kruh 

- Oblíbené jídlo? 

- Opakování potravin 

- Kdo vaří jídlo? (kuchař) 

Řízená činnost 

- Nakupování v obchodě a hra na kuchaře 

– vaření z plastových hraček, příprava 

stolu a hostina. 

- Hledání tašky s ovocem a se zeleninou – 

hra přihořívá hoří 

- Omývání, příprava, krájení, loupání a 

trhání ovoce a zeleniny (mandarinka, 

banán, okurka, jablko, salát) 

- Dráha pro svalovce 

Tabulka č. 13 – 3. týden projektu 

Poslední týden již nebyl tolik abstraktní, děti si své svaly a zoubky mohly osahat. Děti 

neměly tolik výtvarných činností, dny byly spíše v duchu námětových her a cvičení. Dráha 

pro svalovce děti velmi bavila, zejména klouzání se po lavičce. Úspěšné byly i námětové 

hry, zejména hra na obchod. S přehledem zvládly najít potřebné potraviny a situace 
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s popletenou paní prodavačkou, která jim dává špatné potraviny, zvládly, počkaly a řekly si 

o správnou potravinu.  

Vaření čaje děti velmi fascinovalo. Při něm byly poučeny, že voda je horká (cca 60 stupňů, 

kvůli rychlejšímu vychladnutí), a že na konvici sahají jen dospělí, tj. rodiče a paní učitelky. 

Každé dítě si připravilo do své skleničky čajový pytlík. Pedagog čaje zalil, a děti sledovaly, 

jak se voda zbarvuje. Před konzumací si pak děti vyndaly pytlíky čaje se lžičkou samy. I 

když čaj nebyl sladký (ve školní jídelně jsou zvyklé na sladký čaj), všechny ho bez problému 

vypily. Při poslední hostině je nejvíce bavilo trhání salátu a opět krájení banánu. Při 

závěrečné hostině ovoce a okurka zmizely, salát si daly jen 3 děti. Velkým překvapením byl 

Daneček, který si dal s dětmi několik měsíčků mandarinky. 

4.2 Vyhodnocení 

Projekt Zdravá strava přibližoval dětem se speciálními vzdělávacími potřebami téma zdravé 

stravy v prostředí mateřské školy. S jídlem se děti běžně v MŠ setkávají pouze v jídelně, při 

projektu se s ním navíc setkávali i mimo ni, a to v koupelně při jeho umývání a při 

společných přípravách a konzumaci. Oblast teoretických znalostí a povídání o tématu 

(vitamíny, nemoci, mléko atd.) dětem rozšířila spíše jen slovní zásobu než osvojení nových 

znalostí, vzhledem ke komunikačním schopnostem cílové skupiny. Píseň provázející projekt 

se dětem líbila, i po skončení projektu si o ni říkaly (hlavně Vašík slovy „mrkev, rajče“), 

případně ukázaly (děti které nemluví, mohou vybrat písničku dle obrázků, které mají při 

zpěvu k dispozici). Cvičební jednotky a jejich části (pohybové hry), děti braly spíše jako 

oddělenou část dne nesouvisející s daným tématem, i když slovní motivace ke cvikům a 

hrám s tématem souvisela. Podobně na tom byly i výtvarné činnosti. U třech dětí by se dalo 

říci (Viktor, Marta, Marie), že si povídání z komunitního kruhu dokázaly propojit s řízenou 

činností, zejména pak s výtvarnou a věděly, proč ji děláme. Zbytku dětí to bylo spíše jedno 

a jen ji udělaly. Hlavní pozitivem byla oblast praktických činností spojených s konzumací 

ovoce a zeleniny. Bylo vidět, že činnosti jako loupání, trhání, krájení a škrábání potravin je 

pro děti zajímavé a chtějí to zkoušet. Když uviděli například škrabku na mrkev znovu, 

většina dětí se po ní vrhla a chtěla znovu škrábat. Při přípravě zejména ovocného stolu, kdy 

děti loupaly a krájely ovoce, se nechtěly příliš střídat s ostatními, protože je to bavilo. Velké 

plus způsobila změna prostředí – tj., že děti mohly jíst ve třídě, samy si jídlo připravit a sníst 
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ho, když chtěly. V této oblasti (konzumace a s ní spojené činnosti) hodnotím projekt 

pozitivně a přínosně, v ostatních oblastech spíše pozitivně, vzhledem k cílové skupině.  

Závěr 

Zdravá a vyvážená strava je velmi diskutované téma všude kolem nás. Týká se všech lidí, 

zejména pak dětí, které ke svému vývoji potřebují všechny potřebné živiny v ideálním 

množství. Situace je ale taková, že strava člověka není ideální. Dospělý člověk se dokáže 

řídit rozumem a odůvodnit si, co a proč jí, malé dítě to nedokáže, je ovlivňováno mnoha 

faktory a je tak odkázáno na dospělého člověka.  

Období předškolního věku sebou nese velké změny, zejména v samostatnosti. Dítě již není 

stále s rodinou a začíná být více zodpovědné samo za sebe. K tomu, aby prospívalo ve všech 

směrech, potřebuje motivující přátelské prostředí a správné vzory. Mateřská škola je místem, 

které může dítěti ukázat nové zvyky a činnosti a naučit ho mnohým věcem, skrze prostředí, 

pedagogy a vrstevníky. Toho využívá projekt Zdravá strava, který je vhodný nejen pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro běžné děti v mateřské škole. Formou her a 

učením se nových činností přibližuje dětem potraviny, zejména ovoce a zeleninu, které děti 

příliš v oblibě nemají. Projekt podporoval děti skrze samostatnost k tomu, aby si samy 

zkusily jídlo připravit a případně sníst, pokud chtěly.  

Na pozitivní ovlivňování stravovacích návyků, zejména u dětí s problémem v oblasti 

stravování, nestačí jen vliv pedagogů, podpořený jedním tří týdenním projektem. Je to běh 

na dlouhou trať, do které by se měli zapojit především rodiče doma, kde mají na dítě více 

času. Mohou si nechat pravidelně pomáhat od dětí v kuchyni, aby viděly a samy si zkusily, 

z čeho a jak se jídlo připravuje a mohly si ho dostatečně osahat a poznávat všemi smysly a 

následně měly šanci si samy vybrat, že nové jídlo zkusí ochutnat. 
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Použité zkratky 

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

CNS – Centrální nervový systém 

DDD – doporučená denní dávka 

DMG – dymethylglycin 

EFSA – Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

GAPS – Syndrom trávení a psychologie  

IVP – Individuální vzdělávací plán 

MŠ – Mateřská škola 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

PAS – Poruchy autistického spektra  

PH – Pohybová hra 

RVP – Rámcový vzdělávací program 

WHO – Světová zdravotnická organizace 
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Příloha č. 1 – Přepis rozhovorů s rodiči 

Z důvodu anonymizace byla jména dětí změněna. 

 

Daniel 

Otázka č. 1: Jaký má, podle Vás, Vaše dítě vztah k jídlu? 

Hele, nic moc. 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašeho dítěte? Jí ovoce a zeleninu? 

On má hodně omezenej výběr jídel. Asi tak 6. Suchý knedlík, maso a tak. Dřív toho jedl víc. 

Z ovoce sní jen jablko, které mu musim nakrájet a oloupat. A mandarinku. Jinak nic.  

Doplňková otázka: Co vše jíte Vy? Má šanci vidět u Vás konzumaci ovoce a zeleniny? 

Kvůli němu vařím na 2x. Bych se zbláznila jíst pořád, to samé. Zeleninu a ovoce jím občas. 

Otázka č.3: Jak se chová doma u jídla? 

Utíká, lžíci nesnese. Musím ho krmit rukou. Občas si to vezme i do ruky sám. Aby mi neutíkal, 

tak mu musím pouštět pohádky na tabletu. 

Otázka č.4: Jí dítě doma samo, nebo jíte všichni společně? 

Většinou jí sám, protože než ho přemluvím k jídlu, tak mám už svoje snězené. A táta moc 

doma nebývá.  

Otázka č.5: Jak často dostává/jí sladkosti?  

Bonbony moc nemá rád. Jednu dobu jedl kinder čokoládu. Ale gumový medvídky to on rád. 

Ke snídani jí koláč. 

Doplňková otázka: zkoušela jste někdy odbourat sladké úplně? 

Když bych mu nedávala koláčky a takové ty dortíky po ránu, tak by mi vůbec nesnídal. Takže 

vlastně ne. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

Pije šťávy.  
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Jiří 

Otázka č. 1: Jaký má, podle Vás, Vaše dítě vztah k jídlu? 

Dobrý. 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašeho dítěte? Jí ovoce a zeleninu? 

Vařím co, co má rád. A On má rád maso. Ovoce docela jí. Zeleninu spíš ne. 

Doplňková otázka: A vy jíte zeleninu? 

Vlastně ani ne. 

Otázka č.3: Jak se chová doma u jídla? 

Jí. Ale často mi odmlouvá. 

Otázka č.4: Jí dítě doma samo, nebo jíte všichni společně? 

Jíme společně. Já a děti. 

Otázka č.5: Jak často dostává/jí sladkosti?  

Jak kdy. 

Doplňková otázka: třeba každý den? 

To asi ne. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

Pije asi všechno. Nejvíc šťávu. 
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Karel 

Otázka č. 1: Jaký má, podle Vás, Vaše dítě vztah k jídlu? 

Jídlo má moc rád.  

Doplňková otázka: maminka říkala, že má rád hlavně teplá jídla? A nejraději kuře na 

paprice? 

Když to říkala maminka, tak to bude pravda (smích). 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašeho dítěte? Jí ovoce a zeleninu? 

Uvařené jídlo sní všechno. Jinak jogurty, občas pečivo. Ovoce a zeleninu ne. 

Doplňková otázka: Co vše jíte Vy? Má šanci vidět u Vás konzumaci ovoce a zeleniny? 

Jíme hlavně vařená jídla, a tam mu s partnerkou zeleninu schováme. Ale syrovou zeleninu a 

ovoce doma máme jak kdy. Ale jíme to. Takže to vidět asi šanci má. Ale aby to zkusil, to se 

přemluvit nenechá. Vlastně, „jméno matky“ mu do rozkrojené housky schovala papriku, a 

to zvládne. Když chce. Ale nesmí ji vidět. 

Otázka č.3: Jak se chová doma u jídla? 

Utíká. A já ho honím po bytě se lžící. 

Otázka č.4: Jí dítě doma samo, nebo jíte všichni společně? 

Děti jedí spolu. Teda, „jméno sestry“ sedí u stolu, Karel utíká. Když neutíká a sedí, tak se 

najím s nimi. Když je doma „jméno matky“, tak jí s námi. 

Otázka č.5: Jak často dostává/jí sladkosti?  

Každý den.  

Doplňková otázka: A můžu se zeptat, při jaké příležitosti? 

Hlavně jako motivační prostředek. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

On vypije vlastně cokoliv. Vodu, čaj, šťávu, džus. Je mu to jedno. Klidně to vypije i nám, 

z naší skleničky.  
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Kristián 

Otázka č. 1: Jaký má, podle Vás, Vaše dítě vztah k jídlu? 

Jídlo úplně nevyhledává, ale jakžtakž jí. 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašeho dítěte? Jí ovoce a zeleninu? 

Pestrost moc velká není, ale od té doby, co chodí sem, se to zlepšuje. Doma už jí skoro 

všechny polívky. A přílohy taky zvládá. Jo a řízky, ty má rád. Z ovoce sní tak jablíčko, a 

zeleninu mu schovávám do polívek. Jinak ji nechce. 

Doplňková otázka: Co vše jíte Vy? Má šanci vidět u Vás konzumaci ovoce a zeleniny? 

Já to s jídlem, v jeho věku, měla úplně stejně, ale snažím se kvůli dětem jíst všechno, aby to 

u mě viděli. Jeho sourozenci jí všechno, i zeleninu a ovoce. 

Otázka č.3: Jak se chová doma u jídla? 

Celkem sedí a jí. Ale rád odbíhá. Ale už to není tak často, jako dřív. Hlavně, pokud jí i tatínek, 

to sedí hezky. 

Otázka č.4: Jí dítě doma samo, nebo jíte všichni společně? 

Chci, abychom jedli všichni společně, právě aby dítě Kristián viděl, že to jíme všichni. 

Přesně, jak jste nám loni radili. 

Otázka č.5: Jak často dostává/jí sladkosti?  

Párkrát do týdne. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

Pije všechno, hlavně šťávu a čaj. Pije podle mě docela hodně. 
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Lukáš 

Otázka č. 1: Jaký má, podle Vás, Vaše dítě vztah k jídlu? 

Jídlo má hrozně rád. 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašeho dítěte? Jí ovoce a zeleninu? 

Nejradší má pečivo, ale to já taky. Ale sní toho hodně. Ovoce jen některé, zeleninu také jen 

něco. 

Doplňková otázka: Co vše jíte Vy? Má šanci vidět u Vás konzumaci ovoce a zeleniny? 

Manželka jí hodně zdravě, takže u ní to vidí určitě. A já sním, co mi dají na talíř, když 

nevařím. 

Otázka č.3: Jak se chová doma u jídla? 

Normálně jí. 

Otázka č.4: Jí dítě doma samo, nebo jíte všichni společně? 

S manželkou jí. Já nebývám často doma, kvůli práci. Ale jinak jíme spolu. 

Otázka č.5: Jak často dostává/jí sladkosti?  

Řekl bych, že tak nějak přiměřeně. To by věděla žena. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

Asi nejvíc neslazené čaje. 
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Marie a Marta 

Otázka č. 1: Jaký mají, podle Vás, Vaše děti vztah k jídlu? 

Obě děti jedí hezky. Nesní toho úplně moc, ale když jim chutná, je to znát. 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašich dětí? Jí ovoce a zeleninu? 

Jedly by je pořád. Spíše mají rády ovoce než zeleninu. Ale většinu zeleniny taky sní. 

Otázka č.3: Jak se chovají doma u jídla?  

Sedí a jí. A neustále si u toho povídají. 

Otázka č.4: Jí děti doma samy, nebo jíte všichni společně? 

Jíme společně. 

Otázka č.5: Jak často dostávají / jí sladkosti?  

Jen výjimečně. A snažím se vybírat zdravější sladkosti, nebo ovoce. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

Pijeme hlavně vodu. 
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Václav 

Otázka č. 1: Jaký má, podle Vás, Vaše dítě vztah k jídlu? 

Asi dobrý. Víte, on si nikdy neřekne, že má hlad, ale když mu dám jídlo, tak ho sní. 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašeho dítěte? Jí ovoce a zeleninu? 

Doma sní všechno. 

Otázka č.3: Jak se chová doma u jídla? 

Neustále mi od jídla odbíhá za hračkami. Je to náročné. Pořád ho voláme zpátky, já se 

v klidu vlastně nenajím. 

Otázka č.4: Jí dítě doma samo, nebo jíte všichni společně? 

Společně jí hlavně děti. Já to většinou nezvládám, protože ho musím volat zpátky, chodit pro 

něj, občas ho i krmit. Když je doma táta, tak jí s tátou. Já se najím, až dojí děti. 

Otázka č.5: Jak často dostává/jí sladkosti?  

Občas. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

Nejradši má džus. Ale když mu ho nenabídnu, tak si sám o pití neřekne. 
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Viktor 

Otázka č. 1: Jaký má, podle Vás, Vaše dítě vztah k jídlu? 

On sní vlastně všechno. Sní, co mu dám na talíř. 

Otázka č. 2: Jaká je pestrost/vybíravost v jídle Vašeho dítěte? Jí ovoce a zeleninu? 

S ovocem ani zeleninou nemá problém. Rád si o ní řekne. 

Otázka č.3: Jak se chová doma u jídla?  

Pokud jíme v kuchyni, tak sedí u stolu a jí. Rád jí ale u pohádek, což mu občas dovolujeme. 

Otázka č.4: Jí dítě doma samo, nebo jíte všichni společně? 

Určitě jí vždycky se svojí sestrou a se mnou. Táta se k nám přidá, když je doma. 

Otázka č.5: Jak často dostává/jí sladkosti?  

On jí hezky, nemám problém mu dávat sladkosti. Většinu sladkostí má u babičky. 

Otázka č.6: Jaký má pitný režim? 

Nejvíc pije šťávy. A řekla bych, že nejradši má džus. 
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Příloha č.2 – Písničky 

 

Pro vytvoření notového zápisu písně Zdravá strava a přepisu lidových písní do stejného 

formátu, byl použit program MuseScore 3. 
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Příloha č.3 – Piktogramy 

Piktogramy byly kreslené v ruce ve formátu A4, dle textu písně Zdravá strava, následně 

zalaminovány do fólie. Do přílohy bakalářské práce byly naskenovány. 

1. Sloka písně Zdravá strava 
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Refrén písně Zdravá strava 
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2. sloka písně Zdravá strava 
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Příloha č.4 – Popis projektu pro rodiče, na dveře třídy 

 

14.1.-1.2.2019 

Zdravá strava  

 Milí rodiče, tyto 3 týdny se budou děti seznamovat se vším, co se týká zdravé stravy. 

Celou dobu nás bude provázet písnička o ovoci a zelenině – z nichž máme vitamíny, které 

nám brání v nemoci. O mléčných výrobcích, luštěninách a masu – že nám to dává zdravé 

zoubky a kosti. 

 První týden budeme pojmenovávat ovoce a zeleninu – na obrázku, plastovou 

v kuchyňce, i tu opravdovou. Namalujeme si hroznové víno, jablíčko a společně vytvoříme 

mrkev. Zahrajeme si ovocné pexeso. Budeme k obrázkům přiřazovat jak skutečné, tak 

plastové ovoce a zeleninu. 

Společně si osaháme mrkev a s ní si i zahrajeme a naučíme hru „přihořívá hoří“.  

V rámci zdravého stravování si budeme opakovat i základy hygieny – to, že před jídlem si 

myjeme nejen ruce, ale i zeleninu a ovoce. Společně budeme mýt, škrábat a jíst mrkvičku, 

jablíčko a okurku. Ovoce si i zkusíme příborovým nožem nakrájet. 

Druhý týden budeme dále opakovat, a přidáme si zdravý vs. nezdravý talíř, který si 

společně vytvoříme. Také si zasadíme kopr, o který se budeme starat, a až nám vyroste, tak 

ho ochutnáme. Ukážeme si potravinovou pyramidu, zběžně si ji pojmenujeme a 

„postavíme“.  

V tělocvičně si procvičíme nožky na dráze, kde budeme trénovat stabilitu a zároveň 

chodidla masírovat. Ruce zase procvičíme na třídění a hraní si s luštěninou. 

Zkusíme si z modelíny vymodelovat ovoce, které máme rádi. Opět budeme 

upevňovat hygienické návyky a jíst ovoce. 

Třetí týden nás kromě opakování bude čekat povídání o mléku a masu. Řekneme si, 

kde bereme mléko – od kravičky, a co všechno se z mléka vyrábí. Společně si ochutnáme 

mléko Také si uvaříme čaj, který společně ochutnáme. Pak si povíme něco o čištění zoubků 

– proč si je čistíme. Také si zkusíme vyčistit „zafóliované zoubky“.  

Uděláme si rozcvičku pro svalovce. Zahrajeme si na kuchaře, obchod a na závěr si pak 

zkusíme společně připravíme ovocnou hostinu.   
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Příloha č.5 – Pracovní listy 

Pracovní listy byly kreslené v ruce ve formátu A4. Do přílohy bakalářské práce byly 

naskenovány. 

V horní části pracovního listu měly děti vedle instrukcí vybarvené červené jablko a 

oranžovou mrkev.
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Příloha č.6 – Cvičební jednotky 

Cvičební jednotky respektují zásady tělesné výchovy ke zdraví, zejména co se týče 

jednotlivých částí cvičebních jednotek. 

Cvičební jednotka – „Zahradník“ 

Úvodní část Nádoba s plastovými míčky 

Děti jsou zahradníci. Nejdřív musí vysázet semínka – vyhazují do vzduchu a po místnosti 

platové míčky. Poté za písničky „Šel zahradník do zahrady“ běhají a sbírají míčky zpět do 

nádoby. 

Průpravná cvičení (motivace)  

- Leh na zádech, rozpažené ruce – poklepávat prsty do podlahy (jako déšť) 

- Leh na zádech, předpažit ruce – střídat ruce v pěst a roztažení prstů (rozhazujeme 

semínka kolem sebe) 

- Leh na zádech, nohy pokrčmo – střídavé pomalé dupání o zem (zadupáváme 

semínka do země) 

- Sed rozkročný – střídavé plácání rukama o zem (boucháme na zem, aby 

stromeček věděl, kterým směrem má růst.) 

- Sed roznožný, ruce vzpažit – vytahujeme se ke sluníčku, a pak pomalý předklon 

mezi chodidla (ukazujeme sluníčku, kde má hřát) 

- Dřep, vzpažit ruce – ze dřepu jdeme pomalu nahoru směrem za rukama, ve stoje 

ruce rozpažíme (roste strom) 

- Stoj – střídavě vzpažit a provést hluboký ohnutý předklon (sbíráme jablíčka) 

Hlavní část přehrávač, Molitanové kulaté podložky, 

triangl 

- Varianta 1. Hra „Včeličky“. Z přehrávače hraje písnička, děti běhají po místnosti 

jako včeličky a hledají rostlinku, na kterou by si sedly. Když se hudba zastaví, děti 

najdou nejbližší podložku a sednou si na ni. 

- Varianta 2. Hra na „Sadaře“. Děti pochodují po místnosti, na cinknutí trianglu se 

natáhnou do výšky pro jablko, které utrhnou a jdou do dřepu, kde ho vloží do košíku. Při 

trhání společně nahlas počítají, kolik nasbírají jablek. Na konci vyklepou ruce i nohy, 

aby mohli košík odnést 

Závěr Molitanové kulaté podložky 

Děti sedí na podložce – kytičce, a vyklepávají svá křidýlka. Pak si lehnou na bok, schoulí 

se do klubíčka a dýchají. Při výdechu dělají „bzzz“, jako unavená včelička, která právě 

usíná. 
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Cvičební jednotka – „Vitamíny“ 

Úvodní část Bubínek, klavír 

Hra „Na vitaminy“. Pokud učitelka hraje na klavír/xylofon, děti po místnosti a hledají 

bacil běhají (v menším prostoru skáčou). Začne-li hrát učitelka na buben, vitamín našel 

bacil a bojuje s ním – dítě dupe na místě. 

Průpravná cvičení (motivace) Lavička, masážní míčky „ježci“ 

- Sed snožný, cvičení klenby nohy – špičky/fajfky (protáhnout chodidla před 

vitamínovým „bojem“) 

- Sed roznožný pokrčmo – posílání míčku rukama pod nohama (vitamíny mají 

šikovné ruce, umí si poslat pomoc – vitamínový míček)  

- Sed roznožný – válení míčku po noze od stehna k nártu (tam kde válíme, 

uzdravíme celé nohy) 

- Sed na lavičce – koulení míčku chodidlem jedné nohy (uzdravíme i chodidla) 

- Sed na lavičce – posílání si míčku mezi chodidly nohama (chceme uzdravit i 

ruce, ale nemůžou se dohodnout, která z nich začne) 

- Sed na lavičce – válení míčku mezi dlaněmi (ruce se dohodly, válejí si ho 

společně) 

- Sed na lavičce, ruce rozpažené – v jedné ruce je míček, ruce vzpažit a předat si 

míček nad hlavou, a opět rozpažit (máváme na sluníčko, aby sek nám přidalo) 

Hlavní část  Papíry, lano 

Děti zmačkají papír a udělají si z něj koule. Děti se rozdělí na 2 týmy. Mezi nimi drží 

pedagogové natáhnuté lano. Děti, jakožto vitamíny, se snaží házet koule přes lano na 

druhou stranu a zbavit se tak bacilů. 

Závěr Podložky 

Děti si lehnou na zem a ukazují, jak jsou vitamíny dlouhé, leží, ruce vzpažené a vytahují 

se do dálky. Pak ukáží, jak je bacil malý – chytnout kolena a přitáhnou si je k hrudníku. 
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Cvičební jednotka – „Svalovci“ 

Úvodní část  

Děti jsou svalovci, ukazujeme si, kde všude máme svaly, a co s nimi umíme. Zacvičíme 

si na písničku „Hlava, ramena, kolena, palce“ 

Průpravná cvičení (motivace) podložky 

- Leh na zádech, ruce na břiše – pomalé otáčení hlavy ze strany na stranu. 

(Koukáme, kde máme kolo) 

- Leh na zádech – střídavě přitahujeme jednu a druhou nohu k hrudníku (protažení 

před jízdou) 

- Leh na zádech – „jízda na kole“ (jedeme na velký kopec) 

- Sed roznožný – pomalé úklony do stran a dopředu (na kopci fouká vítr ze strany 

na stranu) 

- Sed zkřižný skrčmo – zvedat „imaginární činku“ směrem ke stropu (silné ruce 

unesou velkou činku) 

- Stoj – pomalý dřep (jak má svalovec silné nohy?) 

- Stoj – střídavě zvedání nohy pokrčmo směr k břichu (Co ještě umí silné nohy?) 

Hlavní část Žebřiny, lavičky, trampolína, švédská 

bedna  

Dráha pro svalovce 

- Lezení po žebřinách, následné sklouznutí po šikmé lavičce 

- Válení sudů po žíněnce 

- Plazení po lavičce na břiše – přitahování rukama 

- Skákání na trampolíně 

- Přelézání švédské bedny 

Závěr Podložky 

„Svalovci“ už docvičili, a tak si všichni ukazují svaly na rukách na bicepsu. Všichni si 

zatleskáme, jak nám svaly zesílily. Poté vyklepeme ruce a sedneme si na podložku. 

Zkusíme si i zatleskat nohama. Opět vyklepeme nohy. Lehneme si na záda a vyklepeme 

ruce i nohy. „Svalovec je unavený. Leží na zemi, ruce položíme na bříško a sledujeme, 

jak se nám zvedá a vrací břicho, jak dýcháme.   
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Příloha č.7 – Fotografická dokumentace 

 

Obr. č. 1 – Kartičky 
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Obr. č. 2, 3, 4 – Hroznové víno 
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Obr. č. 5, 6, 7 – Mrkev 
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Obr. č. 8 – Modelína 
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Obr.č.9 – Dráha 
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Obr. č. 10, 11, 12 – Potravinová pyramida 
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Obr. č. 13, 14, 15 – Příprava ovoce 

 

 



84 

 

 

 

 



85 

 

 

 

Obr. č. 16, 17, 18 – Sázení 
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Obr. 19, 20, 21 – (Ne)zdravý talíř 

 

 



89 

 

 

  



90 

 

Obr. č. 22 – Kráva 

 

 

 

 

 

 

 

 


