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Název:
Implementace podpory zdraví do ŠVP se zaměřením na výţivu a stravován.

Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o implementaci podpory zdraví do ŠVP se zaměřením na
výţivu a stravování. Výzkum byl proveden na třiceti základních školách v Jihočeském
kraji. Podrobněji je zkoumána oblast výţivy a její začlenění do učiva výchovy ke zdraví.
Na deseti školách je výzkum rozšířen na oblast stravování ve školních jídelnách.
Teoretická část popisuje základní poznatky z oblasti zdraví a začlenění problematiky
zdraví do školních vzdělávacích programů. Zabývá se výchovou ke zdraví, jejím cílem a
obsahem. Dále oblastí výţivy a školního stravování.
Praktická část zkoumá začlenění výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů,
pomocí jejich analýzy a dotazníkového šetření. Zvláštní pozornost je věnována oblasti
výţivy a zdraví. U prvních deseti škol je uvedena i charakteristika školních jídelen a
stravování.
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TITLE:
Implementation on the health support to ŠVP with the concentration on the
nourischent and the diet.

ABSTRACT:
The paper deals with the implementation of the health support to ŠVP with the
stress on the nourischment and the diet. The research was carried out in the thirty basic
schodls in the southern Bohemia. The part of the nourischment and its implementation to
the education leading towards the heath was searched in the details.
The research was even bigger at ten schools because it dealt with the situation in
the school dining facilities.
The theoretical part of the study discribes basic learnings about the health and its
implementation to the school educational programmes.The target and the goal of this part
is the education leadind towards the heath. Also concentrates on the nutritious value of the
school food.
The practical part searches the implementation of the heath edocation to the school
educational programmes with the help of the analysis and the questionnaires. The
concentration is dedicated of the part of the nourischment and the health. There is also
characterization of ten typical school dining facilities with the concentration on the
nourischment.
KEY WORDS:
School educational programme
education leading
towards the health nourischment
School dining facilities and its food
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Úvod
Výchova ke zdraví formuje pozitivní vztah ke zdraví a také přispívá k osvojení
sociálních dovedností, které vedou k podpoře zdraví. Aby člověk mohl uspokojovat své
základní ţivotní potřeby a cíle, tak musí splňovat dva předpoklady: Být zdravý a být
vzdělaný. Výchova ke zdraví se stala neodmyslitelnou součástí školního kurikula a záleţí
pouze na škole, jak toto téma uchopí a jak moc vyuţije moţnosti pozitivně ovlivnit vztah
svých ţáků ke zdravému způsobu ţivota. Téma Implementace podpory zdraví do ŠVP se
zaměřením na výţivu a stravování jsem si zvolila na základě svého zájmu o tuto
problematiku. Pro mě, jako učitelku výchovy ke zdraví je toto téma velmi zajímavé,
inspirující a podnětné.
Diplomová práce je zaměřena na sledování a vyhodnocení začlenění výchovy ke
zdraví do školních vzdělávacích programů na základních školách. Podrobněji je v práci
sledován tematický okruh Výţiva a zdraví. Součástí práce je i zdokumentovat úroveň
stravování, která je ţákům na jednotlivých školách poskytována.
Cílem práce je zhodnotit podporu zdraví na jednotlivých školách a zdokumentovat
podmínky výţivy a stravování v praxi. Konkrétně zmapovat implementaci podpory zdraví
do školních vzdělávacích programů na několika náhodně vybraných školách v Jihočeském
kraji.
V teoretické části práce je pojednáno o problematice zdraví v pedagogických,
psychologických a sociologických souvislostech. Teoretické poznatky budou východiskem
pro metodiku, nástroje a kritéria při posuzování jednotlivých školních vzdělávacích
programů.
Výchozím materiálem pro výzkum jsou školní vzdělávací programy, které získám
na internetových stránkách, nebo při osobních návštěvách jednotlivých škol. Součástí práce
bude i dotazníkové šetření určené přímo pro učitele Výchovy ke zdraví. Pomocí dotazníku
bude mapován vztah a individuální přístup jednotlivých pedagogů k tomuto předmětu.
Dále poskytne informace o aprobovanosti pedagogů a o způsobu zařazení výchovy ke
zdraví do školních vzdělávacích programů.
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1 Teoretická část
1.1

Vymezení pojmu zdraví
Pojem zdraví byl v minulosti chápán nejrůznějšími způsoby. Stejně tak, jak se

rozšiřovaly vědomosti v různých oblastech vědy, především medicíny, tak se i blíţe
specifikovala definice zdraví.
Původní význam slova zdraví znamená celek (v řečtině i latině) 1. A i kdyţ se
původně zdravím rozuměla jen pouhá absence nemoci, tak nyní se definice zdraví
ztotoţňuje s významem slova.
Zdraví bylo vţdy automaticky spojováno se stavem těla. Být zdravý znamenalo
v podstatě být zdráv fyzicky. Teoretické poznatky v oblasti medicíny, psychologie,
sociologie, ekologie a pedagogiky způsobily, ţe během posledních desetiletí došlo ke
značnému posunu v chápání zdraví. Zdraví je v současnosti nazíráno v mnohem širších a
hlubších souvislostech, neţ tomu bylo dříve.
Nyní je tedy nejčastěji uţívanou definicí zdraví definice Světové zdravotnické
organizaci WHO 2, která zdraví chápe jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální
pohody a nesestává se jen z absence nemoci či vady. Zdraví je potřeba chápat celostně,
neoddělovat zdraví tělesné, duševní a sociální.
„ Vztah ke zdraví je v současnosti spojen se základním právem každého jedince na zdravý
vývoj, zdravotní péči a ochranu zdraví a především odpovědnosti každého člověka i všech
lidí za zdraví a jeho ochranu. Zdraví je považováno za hodnotu, která zásadně ovlivňuje
kvalitu života a tvoří základ pro plnohodnotný život“ 3
Zdraví je tedy v dnešní době chápáno v daleko širším kontextu, neţ tomu bylo
dříve. Je primárním východiskem pro spokojený ţivot. Zdraví je ovlivněno vnitřními vlivy
a vnějšími vlivy. Vnitřní vlivy nemůţeme ovlivnit, patří sem věk, pohlaví, genetické

1

MUŢÍKOVÁ, LEONA. Pojem zdraví [online]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. .září 2003 [cit. 2010-04-02].
Dostupné na Internetu: http://www.ped.muni.cz/whealthedu/WEB/texty/Zdravi.htm

2
3

WHO = Word Health Organization. Světová zdravotnická organizace, z roku 1946
MARÁDOVÁ, EVA. Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: metodická příručka pro 6. – 9. ročník základní školy.
Fortuna. Praha 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4. 5 str.
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předpoklady a vrozené dispozice. Vnější vlivy, jako je ţivotní styl, ţivotní prostředí a
zdravotní péči ovlivnit můţeme. A tady se rodičům a škole otevírají moţnosti, jak
systematicky ovlivňovat postoje dětí ke zdraví.
1.1.1 Globální rozměr zdraví
Zdravý jedinec je základem zdravé společnosti. Škola má jedinečnou moţnost
podporovat zdraví jak u jednotlivce, tak i u celé skupiny lidí. Ve škole a následně i mimo
ni, dochází k vzájemným interakcím mezi jednotlivými ţáky. Ti nepůsobí jen na sebe, ale i
na okolní svět. Tito ţáci tak mohou pozitivně působit i na své široké okolí. Šíří dál svojí
zdravotní vzdělanost, které se naučili na základní škole. Prostřednictvím výchovy ke zdraví
můţe škola pozitivně ovlivnit budoucnost široké skupiny lidí. Zdraví světa a lidí tvoří
jeden systém.
Pozitivní i negativní změny v jednotlivých částech systému, které nastávají
působením jednotlivce či komunity, jakou je například škola se dříve nebo později projeví
posílením, nebo naopak oslabením dalších částí systému, popřípadě můţe změna zasáhnout
systém jako celek.
„Tak jako kterákoliv jiná část má i člověk sám v tomto systému interakcí dvojroli:
Je vystaven působení ostatních částí systému, ale současně je tím, kdo má také moc tyto
části významně ovlivňovat.“ 4
Faktem tedy zůstává, ţe vztah ke zdraví u jednotlivce ovlivňuje celou společnost. Je
to jakýsi provázaný řetězec.
1.1.2

Zdravotní gramotnost
Zdraví ovlivňuje celý náš ţivot a je nezbytným předpokladem pro spokojený a

plnohodnotný ţivot. Nedílnou součástí vzdělání se proto stává zdravotní gramotnost. Je to
schopnost rozhodovat se vţdy ve prospěch zdraví.
„Zdravotní gramotnost je schopnost získat, interpretovat a rozumět základním
zdravotním informacím i službám a dovednost využít takové informace a služby ke zlepšení
zdraví.“ 5

4

HAVLÍNOVÁ, MILUŠE.. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, s.r.o., 1998. 275 s. ISBN 80-7178-263-7. 25 str.
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Vychovávat ke zdravotní gramotnosti by se mělo také stát cílem základního
vzdělávání. Čím dříve se naučí mladá generace chápat zdraví jako největší ţivotní prioritu,
tím lépe. Zdravotní gramotnost by měla být předpokladem pro zdravý ţivotní styl. Podpora
zdraví představuje aktivní doplňování myšlenek a metod vedoucí k upevňování, podpoře,
ochraně a rozvoji zdraví. To vše se děje za účasti jednotlivých občanů, skupin i společnosti
jako celku.
„Smyslem podpory zdraví je rozšířit možnosti lidí podílet se na ochraně a
posilování svého zdraví a dále realizovat a rozvíjet zdravý životní styl.“ 6
1.1.3

Faktory ovlivňující zdraví
Pro pochopení hodnocení jednotlivých škol v této diplomové práci je potřeba

definovat faktory, které ovlivňují zdraví. Protoţe právě přístup ke zdraví na jednotlivých
školách bude hodnotícím kritériem.
Mezi nejdůleţitější faktory, které ovlivňují zdraví, patří ţivotní styl, ţivotní
prostředí a zdravotní péče. Zásady zdravého ţivotního stylu by měl člověk získat jiţ na
základní škole. Součástí ţivotního stylu je např.: Výţiva, pohybová aktivita, kouření
(pasivní i aktivní), konzumace alkoholu, stres a psychosociální faktory, sexuální chování,
konzumace drog, hygienické návyky, práce a pracovní návyky, relaxace a odpočinek.
S principy zdravého ţivotního stylu se mohou ţáci základních škol seznámit
například prostřednictvím vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, který je spolu s oborem
Tělesná výchova a sport součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Programy podpory zdraví

1.2
1.2.1

Program zdraví 21
V Evropě byla zdravotním programům věnována pozornost jiţ v 60. a 70. letech.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala v roce 1980 ucelený zdravotní
program. Evropská varianta tohoto programu „Zdraví pro všechny do roku 2000 a déle“

5

Officeof Disease Prevention and Health Promotion, Healthy People. United States Department of Health and Human Services
[online]. 2010. [cit. 2009-11-24] USDHHS 2000. Dostupné na Internetu: http://www.health.gov/healthypeople

6

HOLČÍK, JAN. Zdraví 21: Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie, zdraví pro všechny v 21. století.
Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004. 160 s. ISBN 80-85047-33-0
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byla přijata v roce 1984. V Československu byla metodická pomoc WHO vyuţívána jen
částečně. Tento program byl však koncem devadesátých let upraven a pod názvem Zdraví
21 publikován jako osnova péče pro zdraví.
„Program Zdraví 21 je orientován na ochranu a rozvoj zdraví lidí během celého
jejich života a dále na snížení výskytu poruch zdraví i na omezení nesnází, které lidem
přinášejí. Zdraví lidí je ústředním tématem programu a péče o zdraví je jeho základním
nástrojem.“ 7
Světová zdravotnická organizace programem Zdraví 21 dává svým členským
zemím návod a podněty jak dosáhnout 21 cílů pro zvýšení zdraví svých obyvatel.
21 cílů programu Zdraví 21: 8 Solidarita ve zdraví v evropském regionu, Spravedlnost ve
zdraví, Zdravý start do ţivota, Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Zlepšení duševního zdraví,
Prevence infekčních onemocnění, Sníţení výskytu neinfekčních onemocnění, Sníţení
výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, Zdravé a bezpečné ţivotní prostředí,
Zdravější ţivotní styl, Sníţit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem, Zdravé
místní ţivotní podmínky, Zdraví, důleţité hledisko v činnosti všech resortů, Integrovaný
zdravotnický sektor, Řízení v zájmu kvality péče, Financování zdravotních sluţeb a
rozdělování zdrojů, Příprava zdravotnických pracovníků, Výzkum a znalosti v zájmu
zdraví, Mobilizace partnerů pro zdraví, Opatření a postupy směřující ke zdraví pro
všechny.

7

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity [online]. .září 2003 [cit. 2009-11-22]. Dostupné na Internetu:
http://www.ped.muni.cz/z21/texty/vyklad_zakladnich_pojmu_21/pdf/001-kap_1-6.pdf

8

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy [online]. 10. březen 2003 [cit. 2009-11-24]. Dostupné na Internetu:
http://aplikace.msmt.cz/HTM/1046zdravi21cil1_9str1_56.htm
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Kaţdá škola by měla do svého plánu zařadit především tyto cíle:


Cíl číslo 4 – Zdraví mladých

„Vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit
svoji roli ve společnosti“ 9
Mladí lidé by se měli naučit dělat rozhodnutí ve prospěch zdraví. Chránit své zdraví
před moţnými úrazy, či násilím. Dále se musí sníţit počet mladých lidí uţívající alkohol,
tabák a drogy. V neposlední řadě by měl klesnout o třetinu počet těhotenství u
dospívajících dívek.


Cíl číslo 6 – Zlepšení duševního zdraví

„ Do roku 2020 zlepšit podmínky pro psychosociální pohodu lidí a pro lidi
s duševními poruchami zajistit dostupnost komplexních služeb.“ 10
Součástí základního vzdělání by měla být i duševní hygiena. Konkrétně techniky
zvládání stresových situací a v návaznosti na toto učivo by mělo být cílem minimalizovat
počet sebevraţd.


Cíl číslo 9 – Sníţení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

„Do roku 2020 zajistit, aby počty zranění, postižení a úmrtí, která jsou důsledkem nehod a
násilných činů, trvale a výrazně poklesly.“ 11
Ve školní praxi se zaměřit na dopravní výchovu. Dále by škola měla ţákům
poskytnout dostatek informací o bezpečném chování, a to jak doma, tak i mimo domov.


Cíl číslo 11 – Zdravější ţivotní styl

„Do roku 2015 by si lidé v celé společnosti měli osvojit zdravější životní styl.“12

9,10,11

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy [online]. 10. březen 2003 [cit. 2009-11-24]. Dostupné na Internetu:
http://aplikace.msmt.cz/HTM/1046zdravi21cil1_9str1_56.htm

12

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy [online]. 10. březen 2003 [cit. 2009-11-24]. Dostupné na Internetu:
http://aplikace.msmt.cz/HTM/1046zdravi21cil10_21str56_116.htm
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S naplňováním tohoto cílu by se mělo začít jiţ na základních školách. Ţáci by si
měli osvojit zdravé stravovací návyky a pohybové aktivity by se pro ně měly stát
samozřejmostí.


Cíl číslo 12 – Sníţit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem

„Do roku 2015 výrazně snížit nepříznivé důsledky návykových látek, jako je tabák,
alkohol a psychoaktivní drogy.“ 13
Informovat ţáky o zdravotních rizikách, které způsobuje alkohol, drogy a alkohol.
1.2.2

Škola podporující zdraví („Zdravá škola“)
Česká republika patří do evropské sítě škol podporující zdraví (ENHPS). Evropská

síť škol podporující zdraví byla ustanovena v roce 1992 pod záštitou Světové zdravotnické
organizace, Rady Evropy a Komise Evropské unie. Česká republika spolu s Maďarskem,
Slovenskem a Polskem patřila mezi země, kde proběhla pilotáţ tohoto projektu. V
současnosti je do projektu zapojeno několik evropských zemí. V České republice je do
projektu zapojeno zhruba 200 mateřských a základnách škol.
Základní podmínkou přijetí školy do programu, je vypracování koncepce, neboli
tříletého plánu na podporu zdraví. Po třech aţ čtyřech letech následuje autoevaluace
dosavadní činnosti a škola také svůj projekt inovuje. Následně škola získá certifikát od
Státního zdravotního ústavu, který je garantem tohoto projektu. Tím se také uzavře
vzájemná dohoda o spolupráci.
Projekt Zdravá škola staví na třech pilířích: Pohoda prostředí, zdravé učení a
otevřené partnerství. Cílem projektu je přispět ke zdravému způsobu ţivota dětí, posilovat
vztah mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Základními principy všech snah je
respekt k přirozeným potřebám jednotlivce v celku společnosti a také rozvíjení
komunikace a spolupráce.
Primární funkci při formování nové generace představují právě základní školy.

13

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy [online]. 10. březen 2003 [cit. 2009-11-24]. Dostupné na Internetu:
http://aplikace.msmt.cz/HTM/1046zdravi21cil10_21str56_116.htm
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„ Školy podporující zdraví budou mít podstatný vliv na snižování nespravedlností
ve společnosti, a přispějí tak ke zdraví a bohatství celé populace.“ 14
Na první Evropské konferenci ENHPS, která se konala v květnu 1997 v Řecku,
bylo stanoveno deset zásad školy podporující zdraví.
Deset zásad školy podporující zdraví:

15

1. Demokracie
- Škola podporující zdraví je zaloţena na demokratických zásadách a principech.
2. Spravedlnost
- Škola podporující zdraví poskytuje všem ţákům rovný přístup ke vzdělání.
3. Právo jednat a způsobilost pro činnost
- Škola podporující zdraví umoţňuje mladým lidem vyjadřovat své názory a
účastnit se závaţných rozhodnutí.
4. Školní prostředí
- Škola podporující zdraví klade důraz na fyzické i sociální prostředí školy.
5. Kurikulum
- Škola podporující zdraví nabízí svým ţákům kurikulum, které odpovídá
současným i budoucím potřebám ţáků. Je podnětné a tvůrčí.
6. Vzdělávání učitelů
- Škola podporující zdraví průběţně vzdělává své učitele.
7. Hodnocení úspěchu
- Škola podporující zdraví hodnotí své aktivity a jejich účinnost.
8. Spolupráce

14,15

HAVLÍNOVÁ, MILUŠE. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, s.r.o. 1998, 275 s.
ISBN 80-7178-263-7. 248 str.
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- Škola podporující zdraví úzce spolupracuje s ministerstvem školství a
ministerstvem zdravotnictví. Vznikají partnerství na místní, regionální a
celonárodní úrovni.
9. Společenství
- Škola podporující zdraví navazuje partnerství s rodiči, neziskovými
organizacemi a místním společenstvím.
10. Udrţitelnost
- Vláda musí přispět k podpoře zdraví na školách, a to na všech úrovních
1.2.3 Projekty podpory zdraví
Kromě cílů programu Zdraví 21 a vzdělávacích cílů deklarovaných ve vzdělávacích
dokumentech jsou stanoveny i cíle Národního programu zdraví ČR

16

. Národní program

zdraví ČR je česká varianta evropské strategie „Zdraví pro všechny v 21. století“ a byl
schválen v roce 1991. Realizační formou „Národního programu zdraví“ jsou takzvané
„Projekty zdraví“.
Tyto projekty mají za cíl příznivě ovlivňovat zdravotní stav a zdravý ţivotní styl na
regionální i celostátní úrovni. Většina projektů podpory zdraví jsou cíleny pro děti. Některé
projekty jsou určeny přímo pro ţáky základních škol. Jedná se například o projekty: Škola
podporující zdraví, Zdravé zuby, Školní mléko, Normální je nekouřit a jiné.
Projekty podpory zdraví jsou zaměřeny na eliminaci rizikových faktorů, které
vedou k civilizačním onemocněním. Konkrétně se zaměřují na zdravou výţivu, omezování
kuřáctví a spotřeby alkoholu, zvládaní stresových situací, optimalizaci pohybové aktivity,
prevenci nemocí, prevenci úrazů a v neposlední řadě na prevenci zhoubného uţívání drog.
V rámci projektů má hlavní prioritu podpora zdraví ve školách.

16

Projekt prevence úrazů [online]. [cit. 2010-04-02] Dostupné na Internetu:
http://www.prevenceurazu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29
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1.3 Reforma ve školství – Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání
V návaznosti na rychle se rozvíjející společnost vyvstal poţadavek reformy
školství, která by vybavila jedince schopnostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami, které
mu umoţní efektivním a adekvátním způsobem jednat v různých ţivotních situacích.
Po změně společenského systému v roce 1989 dochází k transformaci českého
školství. V průběhu devadesátých let bylo vytvořeno několik vzdělávacích programů
například: Vzdělávací program Základní škola, Obecná škola a Národní škola. Tyto
vzdělávací programy akceptovaly Standard základního vzdělávání. Standard základního
vzdělávání je dokument nejvyšší úrovně závaznosti publikovaný Ministerstvem školství,
mládeţe a tělovýchovy ČR (platný od 1.9.1995). Je základem národního kurikula a má
platnost státního dokumentu. Vyjadřuje představu o podobě základního vzdělávání.
Konkrétně o cílech, které jsou vzděláváním sledovány a o obsahu vzdělání, které je
poskytováno vše ţákům v průběhu absolvování povinné školní docházky.
1.3.1 Bílá kniha
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice vznikl na základě usnesení
vlády České republiky č. 277 ze dne 7. dubna 1999, která v něm – v návaznosti na
programové prohlášení z července 1998 – schválila hlavní cíle vzdělávací politiky. Přijaté
cíle se staly východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České
republice“ zveřejněné Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR dne 13. května
1999.17
Bílá kniha formuluje myšlenková východiska, obecné záměry, rozvojové programy
a definuje obecné cíle vzdělávání. Ty jsou směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve
střednědobém horizontu. Postihuje celou vzdělávací soustavu s ohledem na sociální,
kulturní a hospodářské souvislosti. Zaměřuje se na regionální školství, terciální sektor a
vzdělávání dospělých.

17

RVP Metodický portál [online]. 15.2.2008 [cit. 2009-11-24]. Dostupné na Internetu:
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/643/rvp-zv.html/
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Dokument je rozdělen na čtyři části. První kapitola se zaměřuje na východiska a
předpoklady rozvoje vzdělávací oblasti. Druhá část se orientuje na předškolní, základní a
střední vzdělávání. Poté následuje terciální vzdělávání. Poslední část pojednává o
vzdělávání dospělých.
V souvislosti s Bílou knihou vznikly teze rámcového vzdělávacího programu.
Vzniklo dvoustupňové kurikulum. Stát uţ nevytváří učební osnovy, které by kaţdá škola
automaticky převzala. Definuje pouze rámec vzdělávání – rámcový vzdělávací program
(RVP).

18

Stát stanovil základní podmínky a pravidla pro tvorbu vzdělávacích programů.

Na základě RVP si školy vytvoří svůj vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP). Školy se
tak poprvé v historii zapojily do tvorby konkrétního školního kurikula.
1.3.2 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV)
Rámcový vzdělávací program představuje v českém školství nejvyšší úroveň
vzdělávání spolu s projektem Národní program pro rozvoj vzdělávání (tzv. Bílá kniha).
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v roce 2004 schválilo nové zásady pro
vzdělávání ţáků od 3 do 19 let. Díky tomuto rozhodnutí se změnil systém kurikulárních
dokumentů, které jsou vytvářeny na dvou úrovních. Na úrovni státní a na úrovni školské. 19
Státní úroveň v soustavě kurikulárních dokumentů prezentují Národní program
vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy.
„Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky
vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Vzdělávání
v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích
programů.“ 20
Základní vzdělávání navazuje na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání. Je
jedinou etapou vzdělávání, kterou absolvují všichni ţáci.

18

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU METODIKA. Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz. Praha: VÚP, 2007. 125 s.
ISBN 978-80-87000-09-0. 8 str.

19

KOLEKTIV AUTORŮ. Vývojová ročenka školství v České republice 2003/2004 – 2008/2009. Praha: UIV, 2009. ISBN 978-80-

20

CIBULKOVÁ, P. Vývojová ročenka školství v České republice 2001/02 – 2006/07. Praha: ÚIV, 2007. s 8

211-0576-8. 20 str.
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Důleţitým úkolem RVP ZV je pomoci ţákům utvářet a rozvíjet klíčové
kompetence.
„Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových
kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a
uplatnění ve společnosti.“ 21
V RVP ZV jsou za klíčové kompetence pokládány: Kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a
personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Klíčové kompetence jsou
rovněţ základem pro tvorbu Školních vzdělávacích programů.
Součástí RVP ZV jsou i průřezové témata. Je vymezeno šest průřezových témat.
Jedná se o Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu demokratického občana, Výchovu
v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu, Environmentální
výchovu a Mediální výchovu. Průřezová témata jsou povinnou sloţkou základního
vzdělávání a reflektují současné aktuální problémy. Dále prohlubují vzdělávací obsah
oboru a pomáhají rozvíjet klíčové kompetence ţáků. V neposlední řade, se zaměřují na
rozvoj postojů ţáků a jejich hodnotovou orientaci.
RVP ZV vychází z koncepce celoţivotního vzdělávání. Formuluje očekávanou
úroveň, která je stanovena pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Podporuje
pedagogickou autonomii s ohledem na potřeby ţáků. RVP ZV rovněţ vymezuje cíle
vzdělávání a očekávané výstupy, a to ve třech etapách vzdělávání (1-3 ročník, 4-5 ročník,
6-9 ročník). U kaţdé etapy je také uvedeno doporučené učivo.
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV rozdělen do devíti
vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo více vzdělávacími obory, které jsou
obsahově blízké: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk),
Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace), Informační a komunikační
technologie (Informační a komunikační technologie), Člověk a jeho svět (Člověk a jeho
svět), Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství), Člověk a příroda (Fyzika,
Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova),

21

MARÁDOVÁ, EVA. Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: metodická příručka pro 6. – 9. ročník základní školy. Praha:
Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4. 8 str.
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Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova), Člověk a svět práce (Člověk a svět
práce).
Vzdělávací oblasti obsahují: Charakteristiku vzdělávací oblasti, Cílové zaměření
vzdělávací oblasti a vzdělávací obsah vzdělávacích oborů.
1.3.3 Školní vzdělávací program (ŠVP)
Školní vzdělávací program je učební dokument, který si kaţdá základní škola
v České republice vytváří, aby realizovala poţadavky RVP ZV. Legislativně je zakotven
ve Školském zákoně. 22
ŠVP si vytvářela kaţdá škola sama. Zvolila si koordinátora ŠVP a ten je spolu
s ředitelem za dokument zodpovědný. Samotné tvorbě však předcházela v kaţdé škole
přípravná fáze. Škola se nejprve musela seznámit s RVP ZV. Koordinátor ŠVP spolu
s ředitelem měli za úkol předávat informace kolegům, motivovat je a být jim při tvorbě a
následné realizaci ŠVP nápomocni. Na tvorbě ŠVP se tedy měli podílet všichni učitelé.
Podstatnou roli při tvorbě ŠVP sehrála týmová práce celého pedagogického sboru.
Kaţdé škole se tak naskytla jedinečná příleţitost jak se odlišit od jiných škol. Škola
se prostřednictví ŠVP můţe profilovat, lépe spolupracovat při mezioborovém vzdělávání,
formulovat vlastní představy o podobě vzdělávání a v neposlední řade učit kreativnějším
způsobem. Ţákům se rovněţ otevírají nové moţnosti. Mohou si vybrat školu, která nejlépe
vyhovuje jejich poţadavkům a samotné vzdělávání probíhá mnohem efektivněji.
Z RVP ZV vycházejí některá závazné části pro ŠVP jednotlivých škol. Musí
obsahovat: Identifikační údaje, charakteristiku školy, charakteristiku ŠVP, učební plán,
učební osnovy, hodnocení školy a autoevaluaci školy.
Od školního roku 2007/2008 se na všech základních školách od prvního a šestého
ročníku začalo vyučovat podle ŠVP. Ve školním roce 2011/2012 jiţ budou všechny
základní školy i víceletá gymnázia vyučovat podle vlastních vzdělávacích programů.

22

Zákon číslo 561/2004 Sb. O předškolském, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.
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1.3.4 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována ve vzdělávacích oborech Výchova
ke zdraví a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. Oblast Člověk
a zdraví se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí a také významnou měrou ovlivňuje
klima školy. Vzdělávání v této oblasti směřuje především k tomu, aby ţáci poznávali sami
sebe, naučili se chápat zdraví jako největší ţivotní hodnotu, chápali smysl zdravotní
prevence. Dále se seznamují s různými druhy nebezpečí a učí se dovedností, které vedou
k zachování a k podpoře zdraví. Při realizaci těchto cílů se klade důraz především na
praktické dovednosti a jejich vyuţití v kaţdodenním ţivotě školy. Proto je nezbytné, aby
celý ţivot školy korespondoval s tím, co se ţáci o zdraví učí.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví učí ţáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví ve
všech jeho oblastech (sociální, psychické, fyzické). Vede ţáky k odpovědnosti za zdraví
své i za zdraví ostatních.
Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznávání vlastních
pohybových moţností, na druhé straně k poznávání účinku pohybu na tělesné, duševní a
sociální zdraví.
Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV stanovil minimální časovou dotaci 10
hodin. Vzdělávacímu oboru Tělesná výchova přísluší osm hodin a vzdělávacímu oboru
Výchova ke zdraví náleţí dvě hodiny. Hodiny navíc mohou školy čerpat z disponibilní
časové dotace.
U samostatného vyučovacího předmětu, je doporučeno jeho vzdělávací obsah
rozloţit rovnoměrně do dvou ročníků (např. do 6. a 7. ročníku), popřípadě vyučovací
předmět posílit hodinou z volné disponibilní časové dotace a vyučovací předmět rozloţit os
6. do 8. ročníku.23
Problematika zdraví se prolíná celým Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání (RVP ZV) a navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání (RVP PV).

23

RVP Metodický portál [online]. [cit. 2010-04-02]. Hana Pernicová. Výchova ke zdraví v učebních osnovách ŠVP. Dostupné na
Internetu: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1932/VYCHOVA-KE-ZDRAVI-V-UCEBNICH-OSNOVACH-SVP---AKTUALIZOVANAVERZE.html/
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1.4 Výchova ke zdraví
1.4.1

Zařazení Výchovy ke zdraví
Předmět Výchova ke zdraví je uveden v Rámcovém vzdělávacím programu pro

základní vzdělávání. Předmět s tímto názvem se v českém školství objevuje aţ v roce
2005. Obsahem předmětu je učivo: Vztahy mezi lidmi, změny v ţivotě člověka, zdravý
způsob ţivota, rizika ohroţující zdraví, hodnota a podpora zdraví a osobnostní a sociální
rozvoj.
Výchově ke zdraví předcházel předmět Rodinná výchova, který se na základních
školách učil od roku 1992. Rodinná výchova bsahovala především učivo týkající se rodiny
a zdraví. Konkrétně obsahoval témata: Základy rodinného ţivota, provoz domácnosti,
hygienické návyky, výţiva v rodině, kultura odívání, ruční šití, výţiva člověka, hygiena
výţivy, základy technologie přípravy pokrmů, kultura stolování, péče o dítě, kultura
bydlení, ekonomika domácnosti, šití, háčkování a pletení.
Do devadesátých let neexistoval předmět, který by se zabýval těmito tématy. Oblast
zdraví byla začleněna do osnov přírodopisu a oblast rodiny do osnov Ručních prací a
dalších předmětů, jejichţ názvy se v průběhu let měnily.
1.4.2 Předmět Výchova ke zdraví
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována ve vzdělávacích
oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níţ je začleněna i zdravotní tělesná
výchova. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
Vzhledem k sociálnímu rozměru zdraví je tento obor úzce spjat s průřezovým tématem
Osobnostní a sociální výchova. 24
Škola můţe dle svého uváţení zařadit Výchovu ke zdraví jako samostatný předmět,
nebo můţe přiřadit jednotlivé tematické okruhy k jiným vyučovacím předmětům. Učivo a
závazné výstupy musí být formulovány v obou případech.

24

RVP Metodický portál [online]. Hana Pernicová. Výchova ke zdraví v učebních osnovách ŠVP - aktualizovaná verze. [cit. 201004-02] Dostupné na Internetu:
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1932/VYCHOVA-KE-ZDRAVI-V-UCEBNICH-OSNOVACH-SVP---AKTUALIZOVANAVERZE.html/ ISSN: 1802-4785.
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Výchova ke zdraví přináší základní poznatky o člověku v souvislosti s preventivní
ochranou jeho zdraví. Ţáci se učí rozvíjet a chránit sociální, psychické i fyzické zdraví a
být za ně odpovědný.
Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě, které je s ohledem na věk schopno
být odpovědné za vlastní chování a způsob ţivota. Zdraví by mělo být zařazeno jako
nadpředmětové téma, coţ samozřejmě nevylučuje zařazení samostatného předmětu.
Koncepce školy, která je zaloţena na programu podpory zdraví by měla podporovat
spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči. V prvé řadě má vést ke zdravému způsobu ţivota a
odpovědnosti za zdraví své i zdraví ostatních.

Očekávané výstupy Výchovy ke zdraví v RVP ZV 25
Ţák:


respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní
komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším
společenství (v rodině, komunitě)



vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví



vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní
odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví



usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví



vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbliţším okolí



dává do souvislostí sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky

25

MARÁDOVÁ, EVA: Metodická příručka - Výchova ke zdraví Školní vzdělávací program. Praha: Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 807168-973-4. 15 str.
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uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v
souvislosti s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc



projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání, k podpoře
zdraví v rámci školy a obce



samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální
dovednosti k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým
situacím



optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se
chová k opačnému pohlaví



v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné sexuální chování



dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním
návykových látek a ţivotní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy
ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým



vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi



projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí při
mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc.
K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i

aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.“ 26

Tematické okruhy učiva Výchovy ke zdraví v RVP ZV: 27


Vztahy mezi lidmi a formy souţití

Vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manţelství a
rodičovství

26,27

MARÁDOVÁ, EVA. Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: metodická příručka pro 6. – 9. ročník základní školy.
Praha: Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4. 15.-16. str.
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Vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina,
obec, spolek


Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe

Dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost; těhotenství a
rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity.


Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví

Výţiva a zdraví - zásady zdravého stravování, vliv ţivotních podmínek a způsobu
stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy
Tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otuţování,
význam pohybu pro zdraví
Reţim dne
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a
úrazy - bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem,
HIV/AIDS, hepatitidy); zdravotní preventivní a lékařská péče; odpovědné chování
v situacích úrazu a ţivot ohroţujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na
pracovišti, v dopravě)


Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence

Stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační a regenerační techniky k
překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti
Civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
Auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika zneuţívání návykových látek,
patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky (bezpečnost v dopravě,
trestná činnost, dopink ve sportu)
Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita - šikana
a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneuţívání dětí; komunikace se sluţbami
odborné pomoci
Bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém
prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích
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Dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve škole,
ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel
silničního provozu
Manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt
Ochrana člověka za mimořádných událostí - ţivelné pohromy, terorismus
Hodnota a podpora zdraví
Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - sloţky zdraví a jejich interakce, základní
lidské potřeby a jejich hierarchie
Podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu kvality
prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
Podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví


Osobnostní a sociální rozvoj

Sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebereflexe, sebekontroly,
sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a
postupných kroků k jejich dosaţení
psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání
pomoci při problémech
Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých,
přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní
naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých
situacích
Morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností;
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální
chování.
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1.5 Výţiva a stravování
1.5.1 Výţiva a zdraví
Evropská rada pro informace o potravinách definuje výţivu jako vědu o vztahu
potravin a zdraví.
„Výživa je jedním z nejdůležitějších činitelů vnějšího prostředí, kteří ovlivňují vývoj
a zdraví člověka. Je nedílnou součástí celkového zdravého životního stylu a ve svých
důsledcích může zasahovat do všech oblastí lidského těla.“ 28
Učivo výţivy a zdraví je součástí školního kurikula. Je zařazeno do vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví. Prostřednictvím Výchovy ke zdraví má škola jedinečnou
moţnost pozitivním způsobem působit na nutriční chování ţáků. V dnešní době je zvlášť
velká potřeba informovat o provázanosti výţivy s řadou nemocí. Oblast výţivy je i jedním
z cílů v programu Zdraví 21.
Dnešní strava většinou neodpovídá poţadavkům zdravého ţivotního stylu.
V průběhu historie se člověk pomalu a postupně přizpůsoboval měnícím se podmínkám
ţivotního prostředí a stravy. Během několika let se ţivotní prostředí a způsob ţivota
změnily tak výrazně, ţe se jim organismus člověka nestačil přizpůsobit.
„ To je jednou z příčin nárůstu řady tzv. chronických civilizačních onemocnění,
především nemocí srdce, cév a nádorových onemocnění, která dnes tvoří hlavní příčiny
nemocnosti a předčasné úmrtnosti.“ 29
Dětský organismus je zvlášť náchylný k nesprávné výţivě. Například při nadbytku
rafinovaného cukru se u dětí projevuje obezita a zvýšená kazivost zubů. Primární význam
má nejen pro dítě, ale i pro dospělého jedince příjem plnohodnotných bílkovin, vitamínu a
minerálních látek. Vhodnou výţivou lze bojovat proti tzv. civilizačním chorobám (obezita,
hypertenze, diabetes mellitus, nádory atd.). Škola můţe na výţivové zvyklosti ţáků působit
zařazením učiva výţivy a zdraví do předmětu Výchova ke zdraví.

28

MARÁDOVÁ, EVA: Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: metodická příručka pro 6. – 9. ročník základní školy. Praha:

29

Výchova ke zdraví [online]. 2009 [cit. 2009-11-24]. Dostupné na Internetu: http://www.vychovakezdravi.cz/clanky/vyziva.html

Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4. 6 str.
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Obsah učiva výţivy a zdraví:
Učivo výţivy a zdraví si klade za cíl vybavit ţáky kompetencemi potřebnými
k preventivní a aktivní ochraně zdraví. Vede ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu, k tomu
aby znali poţadavky svého těla v jeho bio-psycho-sociální shodě a porozuměli tomu, jak
působí výţiva na jejich zdraví.
Učivo výţivy a zdraví:
 zásady zdravé výţivy
 pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu
 denní stravování, pitný reţim
 pyramida výţivy
 zastoupení potravin v jídelníčku: sestavení jídelníčku
 výţivové hodnoty potravin
 sloţky potravy: ţiviny
 technologické zpracování potravin
 pokrmy typu „fast food“
 výţiva vybraných skupin obyvatelstva
 alternativní směry ve výţivě: vegetariánství, makrobiotika, biopotraviny
 vliv ţivotního prostředí na zdraví: ovzduší, voda, půda, hluk, záření
 nevhodné stravování
 poruchy příjmu potravy: anorexie, bulimie
1.5.2 Školní stravování
Škola můţe působit na výţivové zvyklosti ţáků nejen zařazením učiva výţivy a
zdraví do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, ale můţe na ně působit i přímo,
prostřednictvím stravování, které je ţákům na škole poskytováno. Školní stravování můţe
být pro ţáky velmi podnětné. Samozřejmě, ţe těţiště zdravé výţivy leţí bezesporu
v rodině, ale prostřednictvím školního stravování se mohou děti seznámit s pokrmy, které
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neznají, a hlavně pro mnoho dětí znamená školní oběd jediné jídlo, které odpovídá
zásadám zdravé výţivy.
Školním stravováním se rozumí společné stravování ţáků a zaměstnanců školy. Pro
školní stravování platí velmi přísná pravidla týkající se hygieny, nutričních hodnot,
technologie přípravy a mnoţství. Školní jídelny se při sestavování jídelníčku řídí
spotřebním košem, který udává kolik masa, mléka, ovoce, zeleniny, tuků a cukrů by mělo
připadnout na kaţdého ţáka. I přes nesporné výhody, které školního stravování má, tak
stále ubývá počet ţáků, kteří se ve škole stravují. Důvody jsou různé. Od sociálních
důvodů, aţ po stereotypní skladbu jídelníčku, která je na některých školách poskytována.
Stravování ve škole přímo ovlivňuje stravovací návyky ţáků. Škola můţe ţákům
kromě obědů zajišťovat i snídaně, svačiny, pitný reţim či zajistit distribuci mléčných
výrobků na škole. Kromě školních jídelen školy ţákům nabízejí moţnost, kupovat si
potraviny a nápoje ve školních bufetech a automatech. Problém je výběr potravin, které
jsou touto formou distribuovány. Některé nejsou pro děti příliš vhodné a neodpovídají
zásadám zdravé výţivy. Ředitelé škol však mohou omezit prodej některých nevhodných
potravin a nápojů.
Důleţitou součástí školního stravování však není jen strava samotná, ale i prostředí,
ve kterém se ţáci stravují. Škola podporující zdraví dbá na design a pohodu prostředí
školních jídelen. Design nezahrnuje jen vzhled, ale především funkčnost, ergonomii a
estetickou podstatu prostoru. Zkrátka člověk jí i očima a pohoda a přívětivost prostředí
ovlivňuje spokojenost a tím pádem i proces trávení.
Protoţe stravovací návyky, které jsou utvářeny jiţ v dětství, si neseme do
dospělosti, tak je velmi důleţité podporovat zdravou výţivu jak v teorii, tak i v praxi.
V teorii jako součást předmětu Výchova ke zdraví. A v praxi prostřednictvím školního
stravování.
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1.6 Souhrn teoretických poznatků
Mezi nejdůleţitější faktory, které ovlivňují zdraví a které můţeme ovlivnit, patří:
Ţivotní styl, ţivotní prostředí a zdravotní péče. S principy zdravého ţivotního stylu se
mohou

ţáci

základních

škol

v současnosti

seznámit

například

prostřednictvím

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, který je spolu s oborem Tělesná výchova součástí
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Jednou z moţností realizace podpory zdraví na školách je zapojení školy do
projektu „Škola podporující zdraví“. Tento projekt je jasně zpracovanou, certifikovanou
a realizovanou filosofií výchovy ke zdraví u ţáků i učitelů. Do tohoto projektu se mohou
zapojit mateřské, základní a střední školy z celé České republiky.
Smyslem sítě škol podporující zdraví je směřovat k naplňování vize, podle níţ
kaţdé dítě a mladý člověk má právo být vzděláván ve škole, která podporuje zdraví.
Zdraví mladých je i cílem programu Zdraví 21. Tímto programem dává Světová
zdravotnická organizace svým členským zemím návod a podněty jak dosáhnout 21 cílů pro
zvýšení zdraví svých obyvatel. Strategie péče o zdraví obsahuje celoţivotní podporu
zdraví, jejíţ nedílnou sloţkou je výchova jedince k odpovědnosti za zdraví.
Nejdůleţitějšími účastníky procesu podpory zdraví dětí a mládeţe jsou rodiče a učitelé.
Ţivotní styl a chování podporující zdraví je potřeba začít rozvíjet jiţ v předškolním
a školním věku, protoţe právě toto období je nejvhodnější z hlediska upevňování zdravých
návyků. Klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví je právě základní škola, kterou
prochází celá populace
Od samého počátku se program Podpory zdraví ve škole („Zdravá škola“) snaţí
o jiný pohled na vzdělávání a o odlišný přístup k ţákům. K těmto změnám pozitivně
přispěl i RVP ZV. Postoje, znalosti a dovednosti ve vztahu k vlastnímu zdraví a zdraví
společnosti jsou v dnešní době nutné. Výchova ke zdraví se stala nezbytnou součástí
všeobecného vzdělávání, na které má právo kaţdý ţák bez rozdílu. Právo na výchovu ke
zdraví pro všechny ţáky je začleněno v RVP. Ne kaţdá škola však přijme program
podpory zdraví ve škole. Program „Zdravá škola“ je vlastně nadstandardní činností nad
rámec školy. Zúčastňují se ho všichni účastníci vzdělávacího procesu. Přínos tkví v tom, ţe
přináší pozitivní myšlenky, rozvijí vztahy mezi učiteli a ţáky, mezi učiteli a rodiči a
širokou veřejností.
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Jelikoţ dítě tráví ve škole podstatnou část dne, tak nelze zdraví od vzdělávání a
ţivota ve škole oddělovat. Odmala se musí dítě dozvídat proč, a jakým způsobem můţe své
zdraví ovlivňovat. K tomu můţe základní škola nabízet mnoho moţností.
Problematika zdraví je do RVP ZV začleněna na rozdílných úrovních a v různých
vztazích. Zdraví je jeden z cílů základního vzdělávání. Odpovědnost za vlastní
rozhodování a ochrana zdraví je klíčová kompetence, dále je zdraví součást cílového
zaměření vzdělávacích oblastí, součástí podmínek pro realizaci RVP ZV, vzdělávacího
obsahu vzdělávacích oborů a průřezových témat. V neposlední řadě jsou zdravotní
aspekty součástí vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cílem základního vzdělávání je vytvářet a rozvíjet klíčové kompetence. Vzdělávací
obsah základního vzdělávání je v RVP ZV rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které
jsou tvořeny jedním nebo více vzdělávacími obory, které jsou obsahově blízké. Jedná se o
vzdělávací obory: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a
komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda,
Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví.
Aby se realizovaly poţadavky RVP ZV, tak si kaţdá základní škola v České
republice vytváří svůj učební dokument - Školní vzdělávací program (ŠVP). Kaţdé
škole, se tak naskytla jedinečná příleţitost, jak se odliš od ostatních škol. Od školního roku
2007/2008 se na všech základních školách v České republice od prvního a šestého ročníku
začalo vyučovat podle ŠVP. Ve školním roce 2011/2012 jiţ budou všechny základní školy
vyučovat podle vlastních vzdělávacích programů.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována prostřednictvím vzdělávacích
oborů Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vzdělávací obsah této oblasti se prolíná do
ostatních vzdělávacích oblastí a také do ţivota školy. Poznávání a ovlivňování rozvoje a
ochrany zdraví je i jednou z hlavních priorit RVP ZV, neboť zdraví je chápáno jako
základní předpoklad pro aktivní a spokojený ţivot. Důleţité je i utváření pozitivní
atmosféry školy. Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovil RVP ZV minimální časovou
dotaci, která činí 10 hodin. Vzdělávacímu oboru Tělesná výchova náleţí osm hodin a
vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví dvě hodiny. Školy téţ mohou čerpat z fondu
disponibilní časové dotace.
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Ochrana a podpora zdraví se stává přirozenou součástí školy prostřednictvím
vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Výchova ke zdraví přináší základní poznatky o
člověku v souvislosti s preventivní ochranou zdraví. Prostřednictvím tohoto oboru se ţáci
učí chránit sociální, psychické i fyzické zdraví a být za něj odpovědný. V prvé řadě by měl
vést k zdravému způsobu ţivota a odpovědnosti za zdraví své i zdraví ostatních. Škola
můţe výchovu ke zdraví zařadit jako samostatný předmět, nebo můţe přiřadit jednotlivé
tematické okruhy k jiným vyučovacím předmětům.
Prostřednictvím Výchovy ke zdraví se ţáci mimo jiné seznamují s učivem Výţiva a
zdraví, na které je tato diplomové práce zaměřena. Škola můţe působit na výţivové
zvyklosti ţáků nejen zařazením učiva výţivy a zdraví do vzdělávacího oboru Výchova ke
zdraví, ale můţe na ně působit i přímo, prostřednictvím stravování, které je ţákům na
jednotlivých školách poskytováno.
Problematika zdraví je v RVP ZV značně posílena. V soudobém Standardu
základního vzdělávání a dosavadních vzdělávacích programech se vyskytovala
problematika zdraví jen v souvislosti s některými předměty. Komplexně se danou
problematikou zabývaly většinou pouze školy zapojené do projektu „Zdravá škola“ (3%
škol). V RVP ZV je problematika zdraví povýšena na stěţejní cíl základního vzdělávání, je
významnou součástí klíčových kompetencí i vzdělávacího obsahu. Je tedy předpoklad, ţe
zdravím se budou v širší míře postupně zabývat všechny školy.
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2 Experimentální část
2.1 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je zmapovat implementaci podpory zdraví do školních
vzdělávacích programů na náhodně vybraných školách v Jihočeském kraji. Podrobněji se
zaměřuji na oblast výţivy a zdraví. V další části výzkumu zjišťuji úroveň školního
stravování na základních školách.

2.2 Hypotézy
V návaznosti na stanovené cíle jsem zformovala následující předpoklady o
výsledcích výzkumného šetření.

H1: Alespoň 20 škol ze 30 zkoumaných zařadí Výchovu ke zdraví jako
samostatný předmět.
H2: Nejčastěji se do učiva Výchovy ke zdraví zařazuje oblast Výţiva a zdraví
H3: Nejčastěji se na základních školách vyučuje Výchova ke zdraví v šestém
ročníku.
H4: Všechny školy zařadí do svých školních vzdělávacích programů učivo
Výţiva a zdraví.
H5: Nejméně na pěti z deseti škol bude výchovu ke zdraví vyučovat
aprobovaný učitel Rodinné výchovy.
H6: 20 škol z 30 zkoumaných realizuje projekty týkající se zdraví
H7: Více jak 75% ţáků bude dávat přednost obědu ve školní jídelně, před
koupí jídla jinde.
H8: Minimálně čtyři školní jídelny z deseti, budou nabízet ţákům výběr
z více jídel.
H9: Alespoň tři školní jídelny z deseti nabízejí také svačiny.
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2.3 Metodika výzkumu
K ověření výše uvedených hypotéz jsem zvolila následující metody. Dotazníkové
šetření, analýzu školních vzdělávacích programů a ostatních školních dokumentů.

Kritéria hodnocení:


Prostředí školy



Zaměření školy



Realizované projekty na podporu zdraví



Oblast Výchovy ke zdraví



Tematické okruhy učiva Výchovy ke zdraví v RVP ZV

Na základě kritérií, jsem vytvořila dvě tabulky. Úvodní tabulku (Tabulka 2.1) a
tabulku Analýza ŠVP (Tabulka 2.2). Hodnocení škol bylo realizováno vţdy podle těchto
tabulek.
Úvodní tabulka (Tabulka 2.1) shrnuje základní údaje o škole: název, adresu, počet
ţáků a učitelů, počet tříd a název ŠVP školy. Následuje charakteristika školy - umístění,
dostupnost, bezpečnost, okolí, sportovní vyţití, hygienické zařízení a moţnosti stravování.
Dále je v tabulce uvedena charakteristika ŠVP - zaměření školy, projekty podporující
zdraví a začlenění průřezových témat. Poslední část tabulky se zaměřuje přímo na
Výchovu ke zdraví – název předmětu, časová dotace, klíčové kompetence, učební plán,
návaznost a uspořádanost učiva, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty a
kurzy.
V druhé tabulce: Analýza ŠVP (Tabulka 2.2) bylo podrobně zanalyzováno zařazení
okruhů učiva na jednotlivých školách do ŠVP. Okruhy učiva jsou očíslovány. V případě
zařazení okruhu učiva do ŠVP je políčko označeno tečkou. K druhé tabulce je připojena
legenda, která vysvětluje číselné označení jednotlivých tematických okruhů.
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Údaje o škole
Název školy
Adresa školy
Počet ţáků
Počet učitelů
Počet tříd
Týká se zdraví
Název ŠVP
Logo školy

Charakteristika školy
Stručná charakteristika

Prostředí školy
Umístění školy
Dopravní dostupnost
Dopravní bezpečnost
Okolí školy
Sportovní vyţití
Hygienické zařízení
Zajištění stravování
Zajištění pitného reţimu
Jídelna

Charakteristika ŠVP
Stručná charakteristika
Zaměření školy
Dlouhodobé projekty
Krátkodobé projekty
Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova ke zdraví
6.ročník
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

týká se zdraví

7.ročník

8.ročník

9.ročník

Výchova ke zdraví
Název předmětu
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Časová dotace (počet hodin)
Zařazeno jako samostatný předmět
Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí
Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro VKZ
Návaznost učiva
Cyklické
Uspořádání učiva
Lineární
Obojí způsob
Mezipředmětové vztahy
U učiva uvedeny
Průřezová témata
Projekty, kurzy
* nehodící se skrtněte

Tabulka 2.1 Vzor tabulky - Úvodní tabulka
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ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠPV)

Učivo
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

6.

7.

8.

9.

Učivo

6.

7.

3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3.1
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

8.

9.

Učivo
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.7.1
4.7.2
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
4.8.6
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
6.1.1
6.1.2
6.2:1
6.2:2
6.2:3
6.3.1
6.3.2
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5.1
6.5.2
6.5.3

Tabulka 2.2 Vzor tabulky - Analýza ŠVP
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Legenda k tabulce - Analýza ŠVP (Tabulka 2.2)
Učivo
1. VTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŢITÍ
1.1 vztahy ve dvojici
1.1.1 moje vztahy k druhým lidem
1.1.2 naše třída (kamarádství, přátelství)
1.1.3 čas prvních lásek
1.1.4 respektování sebe i druhých
1.1.5 komunikace s vrstevníky, kamarádství, přátelství, láska, partnerství
1.1.6 potřeba citu a lásky
1.1.7 řeč těla a lidských skutků
1.2 vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity
1.2.1 můj domov, moje rodina
1.2.2 vzájemné poznávání ve skupině
1.2.3 pravidla souţití v komunitě
1.2.4 spolupráce a kooperace
1.2.5 já a ti druzí: jak si rozumět
1.2.6 kultura osobního projevu
1.2.7 společenské chování
1.2.8 vstřícný postoj k odlišnostem
2. ZMĚNY V ŢIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
2.1 dětství, puberta, dospívání
2.1.1 lidské tělo, rozdíly v pohlaví mezi muţem a ţenou
2.1.2 pohlavní orgány
2.1.3 hygiena dívek a chlapců v období dospívání
2.1.4 změny v období dospívání: druhotné pohlavní znaky, menstruace, poluce
2.1.5 puberta
2.1.6 co pozorují chlapci a dívky
2.1.7 péče o pleť a celkový vzhled
2.1.8 mezigenerační konflikty
2.2 sexuální dospívání a reprodukční zdraví
2.2.1 tělesné, fyziologické, psychické a sociální dospívání: menstruace, poluce,
masturbace, nekoitální sexualita, pohlavní styk
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2.2.2 rizika ohroţující reprodukční zdraví
2.2.3 předčasná sexuální zkušenost a její rizika
2.2.4 nemoci přenosné pohlavním stykem: HIV/AIDS
2.2.5 rizikové chování
2.2.6 promiskuita, pornografie, komerční zneuţívání
2.2.7 sexuální orientace
2.2.8 poruchy pohlavní identity
2.2.9 sexuální deviace
2.2.10 sexualita a zákon, pracoviště odborné pomoci
2.2.11 rizika při volbě partnera
2.2.12 plánování rodičovství, antikoncepce
2.2.13 těhotenství : ţivotospráva, porod
2.2.14 role matky a otce, péče o dítě : kojení, výţiva
2.2.15 náhradní rodinná péče, adopce, pěstounská péče, aj.
3. ZDRAVÝ ZPŮSOB ŢIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
3.1 výţiva a zdraví
3.1.1 zásady zdravé výţivy
3.1.2 pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu
3.1.3 denní stravování, pitný reţim
3.1.4 pyramida výţivy
3.1.5 zastoupení potravin v jídelníčku: sestavení jídelníčku
3.1.6 výţivové hodnoty potravin
3.1.7 sloţky potravy: ţiviny
3.1.8 technologické zpracování potravin
3.1.9 pokrmy typu „ fast food“
3.1.10 výţiva vybraných skupin obyvatelstva
3.1.11 alternativní směry ve výţivě : vegetariánství, makrobiotika, biopotraviny
3.1.12 vliv ţivotního prostředí na zdraví : ovzduší, voda, půda, hluk, záření,…
3.1.13 nevhodné stravování
3.1.14 poruchy přijmu potravy : anorexie, bulimie
3.2 tělesná a duševní hygiena
3.2.1 péče o čistotu těla, o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, …
3.2.2 biorytmy, aktivní odpočinek, spánek, způsoby otuţování
3.2.3 relaxační cvičení
3.2.4 cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání
3.2.5 pohybové činnosti v denním reţimu
3.2.6 smysluplná náplň volného času
3.3 reţim dne
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3.3.1 reţim dne školáka
3.4 ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy
3.4.1 běţné nemoci a jejich příznaky
3.4.2 infekční nemoci: cesty přenosu
3.4.3 ochrana před nemocemi
3.4.4 okolnosti vzniku úrazu
3.4.5 jak se chránit před úrazem: bezpečné chování
3.4.6 zásady první pomoci, domácí lékárnička, přivolání lékaře
3.4.7 péče při nemoci v rodině
3.4.8 preventivní a lékařská péče: systém poskytování lékařské péče (prohlídky,
očkování, léčebné péče)
3.4.9 situace ohroţující bezpečí dětí v prostředí domova, ve škole, na ulici, při aktivitách ve
volném čase
3.4.10 pravidla bezpečnosti
4. RIZIKA OHROŢUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
4.1 stres a jeho vztah ke zdraví
4.2 civilizační choroby
4.2.1 nemoci infekční, civilizační a jiné
4.2.2 lékařská péče
4.2.3 uţívání a ukládání léků
4.3 auto-destruktivní závislosti
4.3.1 vývoj závislostí
4.3.2 negativní účinky kouření na zdraví, zdravotní rizika pití alkoholu
4.3.3 způsoby odmítnutí návykových látek
4.3.4 lepší moţnosti: ţivot bez drog, zdravý ţivotní styl
4.3.5 počítač a zdraví: zdravotní rizika při práci a počítačem
4.3.6 netolismus, nebezpečí internetu
4.3.7 patologické hráčství
4.3.8 návykové látky a bezpečnost v dopravě
4.3.9 návykové látky a zákon
4.3.10 bezpečné chování v rizikovém prostředí
4.3.11 manipulativní reklama
4.4 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální
kriminalita
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4.4.1 projevy násilí: agresivita, šikanování
4.4.2 týrání a sexuální zneuţívání dětí
4.4.3 zanedbávané, týrané a zneuţívané dítě z pohledu práva dítěte
4.4.4 brutalita a jiné formy násilí v médiích
4.4.5 přivolání pomoci v situaci osobního nebo cizího ohroţení
4.4.6 linky důvěry, krizová centra
4.5 bezpečné chování
4.5.1 bezpečné chování při různých činnostech s vrstevníky
4.5.2 způsoby chování, které podporují dobré vztahy
4.5.3 bezpečné chování v rizikovém prostředí
4.5.4 účelné modely chování v rizikových situacích
4.6 dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
4.6.1 pravidla bezpečnostního chování v silničním provozu v roli chodce
a cyklisty
4.6.2 prvky pasivní bezpečnosti
4.6.3 zásady ochrany zdraví při sportovních činnostech a ve volném čase
4.6.4 pravidla silničního provozu, ochranná helma
4.7 manipulativní reklama a informace
4.7.1 reklamní vlivy
4.7.2 působení sekt

4.8 ochrana člověka za mimořádných událostí
4.8.1 ţivelné pohromy
4.8.2 terorismus
4.8.3 evakuace
4.8.4 sebeochrana a vzájemná pomoc
4.8.5 identifikace varovných signálů
4.8.6 sloţky záchranného systému
5. HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
5.1 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
5.1.1 sloţky zdraví a jejich interakce
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5.1.2 Maslowova hierarchie lidských potřeb
5.2 podpora zdraví a její formy
5.2.1 prevence, intervence
5.2.2 odpovědnost za zdraví
5.2.3 rozhodování ve prospěch zdraví
5.3 podpora zdraví v komunitě
5.3.1 prezentace podpory zdraví formou školního časopisu, nástěnek apod.
5.3.2 vliv ţivotních podmínek a ţivotního stylu na zdraví
5.3.3 styl ţivota a podpora zdraví v ČR a v Evropě
6. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
6.1 sebepoznání a sebepojetí
6.1.1 já jako zdroj informací o sobě
6.1.2 jaký jsem: hledáme sami sebe

6.2 seberegulace a sebeorganizace činností a chování
6.2.1 rozvoj osobnosti
6.2.2 cvičení sebekontroly, sebeovládání a zvládání náročných situací
6.2.3 stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosaţení
6.3 psychohygiena
6.3.1 předcházení a zvládání stresu
6.3.2 hledání pomoci při problémech
6.4 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace
6.4.1 respektování sebe sama i druhých
6.4.2 přijímání názoru druhých
6.4.3 empatie
6.4.4 aktivní naslouchání, dialog
6.4.5 efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích
6.4.6 péče o nemocné a handicapované
6.5 morální rozvoj
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6.5.1 cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností
6.5.2 dovednosti při řešení problémů v mezilidských vztazích
6.5.3 pomáhající a prosociální chování

Průběh výzkumu
Dle zadání diplomové práce, jsem provedla náhodný výběr třiceti základních škol
v Jihočeském kraji. Školní vzdělávací programy (ŠVP) jednotlivých škol jsem nalezla na
internetových stránkách, nebo mi školy ŠVP poskytly při osobní návštěvě. Školní
vzdělávací program koncipovaly dle podmínek a charakteru školy.
Z důvodu sjednocení výsledných hodnot, jsem standardizovala postup při
hodnocení jednotlivých škol.
Kaţdou školu jsem nejprve představila ve stručné charakteristice.
Následuje Úvodní tabulka (Tabulka 2.1). Úvodní tabulka shrnuje základní údaje o
škole: název, adresu, počet ţáků a učitelů, počet tříd a název ŠVP školy. Následuje
charakteristika školy: Umístění, dostupnost, bezpečnost, okolí, sportovní vyţití, hygienické
zařízení a moţnosti stravování. Dále je v tabulce uvedena charakteristika ŠVP: Zaměření
školy, projekty podporující zdraví a začlenění průřezových témat. Poslední část tabulky se
zaměřuje přímo na Výchovu ke zdraví: Název předmětu, časová dotace, klíčové
kompetence, učební plán, návaznost a uspořádanost učiva, mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty a kurzy.
V druhé tabulce: Analýza ŠVP (Tabulka 2.2) jsem podrobně zpracovala zařazení
okruhů učiva na jednotlivých školách do ŠVP. Okruhy učiva jsou očíslovány. V případě
zařazení okruhu učiva do ŠVP je políčko označeno tečkou. K druhé tabulce je připojena
legenda, která vysvětluje číselné označení jednotlivých tematických okruhů.
Závěrečnou částí je vlastní hodnocení kaţdé sledované školy s ohledem na to, jaký
má přístup ke zdraví a jak je realizováno učivo výţivy.
Stěţejním tématem práce je oblast výţivy a stravování. Zhodnotila jsem začlenění
učiva výţivy do ŠVP. Při osobní návštěvě deseti škol, jsem zdokumentovala stravování
ţáků ve školních jídelnách. Prostředí, ve kterém se ţáci stravují, jsem vţdy
zdokumentovala pomocí digitálního fotoaparátu. Informace týkající se stravování jsem
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získala analýzou školních dokumentů jednotlivých základních škol (Školních vzdělávacích
programů a Výročních zpráv).
Další zvolenou metodou v práci je metoda dotazníkového šetření. Byla pouţita na
deseti náhodně vybraných školách. Dotazníky vţdy vyplňovali učitelé, kteří na dané škole
vyučují Výchovu ke zdraví (či předmět s tímto zaměřením).
Dotazník obsahoval celkem dvacet poloţek a byl anonymní. V záhlaví dotazníku
doplňovali respondenti pouze pohlaví.
Prvních pět otázek identifikuje respondenta a má za úkol o něm zjistit základní
údaje. Následné otázky se týkají přímo Výchovy ke zdraví. Konkrétně přinášejí informace:
o vztahu pedagoga k předmětu a o realizaci Výchovy ke zdraví na škole.
V příloze číslo 2 je uveden jeden originální dotazník vyplněný učitelem.
Dotazník pro učitele Výchovy ke zdraví

4.

Jak dlouho učíte na základní škole?
a) do 5 let
b) 5 – 15 let
c) více jak 15 let
Jak dlouho jiţ vyučujete předmět „Rodinná výchova“ případně „Výchova ke zdraví“ ?
a) do 5 let
b) 5 – 15 let
c) více jak 15 let
Jste učitelem s aprobací „Rodinná výchova“?
a) ano
b) ne
Uveďte své aprobační předměty : …………………………………………………………

5.

Uveďte předměty, které na ZŠ převáţně vyučujete: …………………………………….

6.

Uveďte počet aprobovaných učitelů „Rodinné výchovy“ na vaší škole : ……………..

1.

2.

3.

Jaký máte vztah k „Výchově ke zdraví“ ?
a) povaţuji ji za důleţitou
b) povaţuji ji za zveličované téma
c) nemám vyhraněný vztah
8. Je podle vašeho názoru „Výchova ke zdraví“ důleţitá pro budoucí ţivot ţáků ?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
Proč ? ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
9. Zvolili jste „Výchovu ke zdraví“ ve vašem ŠVP jako samostatný předmět 2. stupně ZŠ?
a) ano - uveďte název předmětu ………………………….
b) ne
10. Pokud ano, doplňte hodinovou dotaci v daném ročníku?
7.
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ročník
6
7
8
9

Hodinová dotace /týden

11. Pokud nemáte „Výchovu ke zdraví“ na 2. stupni jako samostatný předmět :
Do jakých ročníků jste vřadili tematické okruhy oboru „Výchova ke zdraví“?
6 ročník
7 ročník
8 ročník
9 ročník

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

U předmětů uveďte, zda jste do něj zařadili některý z tematických okruhů oboru
„Výchova ke zdraví“ : ( pouţijte ANO – NE )
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Jiné :
12. Vyskytl se při zařazování očekávaných výstupů a učiva „Výchovy ke zdraví“ některý
z uvedených problémů?
a) problém při počátečním rozdělování tematických okruhů do ročníků : ano – ne
b) zařazení určitého tématu do ročníku : ano – ne
Kterého ? ………………………………………………………………………….
c) provázat některé učivo s navazujícím učivem v jiném předmětu : ano - ne
Konkrétně kterého ? …………………………………………………………….
d) jiný problém : Jaký? …………………………………………………………….
13. Navazovali jste při tvorbě ŠVP na učivo z 1.stupně ?
a) ano
b) ne
14. Jaké vyuţíváte formy vyučování a vyučovací metody ve „Výchově ke zdraví“?
Organizační formy vyučování:
Frontální vyučování
Skupinové vyučování
Kooperativní vyučování

Individualizované vyučování
Projektové vyučování
Exkurze
Domácí učební práce ţáků
Vyučovací metody:

Slovní

- výklad, přednáška
- rozhovor, dialog
- diskuze
- beseda
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- brainstorming, brainwriting
- písemné práce, testy
- práce s textem, obrazem

Ano
Ano
Ano

ne
ne
ne

Názorně demonstrační
- pozorování předmětů, jevů
- předvádění modelů, činností
- demonstrace obrazů
- práce s grafy, tabulkami
- projekce ( video, internet)
Praktické
- nácvik pohyb. a pracovních dovedností
- praktické pracovní činnosti
- grafické a výtvarné činnosti
- didaktické hry
- simulační a situační
- inscenační
- dramatizace
Další – jaké ?

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

ne
ne
ne
ne
ne

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

15. Jaké instituce zapojujete nebo chcete zapojit v souvislosti s preventivní ochranou zdraví?
a) Centra drogové prevence
b) Stanice ekologické výchovy
c) Policie ČR
d) Zdravotníci
e) Sportovní centra
f) Hygienické stanice
g) Český červený kříţ
h) Další : Které? ………………………………………………………………………..
16. Realizujete celoškolní, ročníkové nebo třídní projekty zaměřené na „Výchovu ke zdraví“ ?
a) celoškolní
ano - ne - zatím ne
b) ročníkové
ano - ne - zatím ne
c) třídní
ano - ne - zatím ne
Pokud odpovíte ano – uveďte konkrétní realizovaný projekt :
a) celoškolní …………………………………………………………………………….
b) ročníkový …………………………………………………………………………….
c) třídní
…………………………………………………………………………….
17. Jak ověřujete dovednosti, znalosti a kompetence, které má ţák získat?
a) testem
b) ústním přezkoušením
c) diskuzí
d) zadáním praktického úkolu
e) zadáním referátu na dané nebo vybrané téma
f) zadáním vypracování prezentace k určenému tématu
g) pozorováním ţáků v modelových situacích
h) jinak : Jak? …………………………………………………….
18. Jakým způsobem si ověřujete, ţe ţáci zaujmou trvalé postoje k celoţivotní podpoře a ochraně zdraví?
a) ověřujeme hlavně při praktických cvičeních
b) ověřujeme pomocí testů
c) nevíme zatím jak prokazatelně ověřovat
d) neověřujeme
e) jiná odpověď : …………………………………………………………………………..
19. Obsahuje „Výchova ke zdraví“ více či méně neţ původní předmět „Rodinná výchova“?
a) obsahuje toho více
b) stále stejné mnoţství učiva
c) obsahuje toho méně
d) jiný názor : ……………………………………………………………………………
20. Na co zaměřujete ve vaší škole obsah předmětu „Výchova ke zdraví“ ?
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

více na zdraví
více na výţivu
více na ochranu ţivota a prevenci rizik
více na vztahy mezi lidmi
více na dospívání a pubertu
více na funkci rodiny
nepreferujeme ţádné téma
jiné preference : Jaké? ……………………………………………

Cílová skupina
Výzkum jsem provedla na třiceti náhodně vybraných základních školách
v Jihočeském kraji.
Těchto třicet škol bylo podrobeno základnímu výzkumu analýzy školních
vzdělávacích programů. Podrobněji jsem se zaměřila na oblast výţivy a zdraví. U deseti
škol jsem zdokumentovala podmínky školního stravování. Zde bylo zrealizováno i
dotazníkové šetření mezi učiteli Výchovy ke zdraví.

Seznam škol, na kterých byl prováděn výzkum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Základní škola Bechyně, Školní 293, okres Tábor
Základní škola Bechyně, Libušina 164, okres Tábor
Základní škola a Mateřská škola Dříteň, Dříteň 153, okres České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola Bernartice, Táborská 34, okres Písek
Základní škola a Mateřská škola Opařany, Opařany 165, okres Tábor
Základní škola Týn nad Vltavou – Hlinecká, Komenského 748, okres České Budějovice
Základní škola Týn nad Vltavou – Malá Strana, Ţiţkova 285, okres České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola Malšice, Malšice 232, okres Tábor
1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
2. Základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek
Základní škola T.G. Masaryka Blatná, Třída T. G. Masarika, okres Strakonice
Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec, Kostnická 228, okres Prachatice
Základní škola Chotoviny, Hlinická 250, okres Tábor
Základní škola Chýnov, Gabrielovo náměstí 16, okres Tábor
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice, okres České Budějovice
Základní škola, L. Kuby 48, České Budějovice, okres České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, okres České Budějovice
Základní škola Kaplice, Fantova 446, okres Český Krumlov
Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunţak, nám. J. A. Komenského 237, okres Jindřichův
Hradec
Základní škola a Mateřská škola Loučovice, Loučovice 231, okres Český Krumlov
Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466, okres Písek
Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, Rapšach 290, okres Jindřichův Hradec
Základní škola Slavonice, Jana Ţiţky 395, okres Jindřichův Hradec
Základní škola Strakonice, Dukelská 166, okres Strakonice
Základní škola Strakonice, Jiřího z Poděbrad 882, okres Strakonice
Církevní základní škola Orbis-Pictus, Budějovická 825, Tábor, okres Tábor
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Základní škola Vodňany, Bavorská 1046, okres Strakonice
Základní škola Volary, U Nádraţí 512, okres Prachatice
Základní škola Volyně, Školní 300, okres Strakonice
Základní škola a Základní umělecká škola Zliv, Lidická 315, okres České Budějovice

Seznam podrobněji zkoumaných škol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Základní škola a Mateřská škola Dříteň, Dříteň 153, okres České Budějovice
1. Základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
2. Základní škola J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek
Základní škola a Mateřská škola Opařany, Opařany 165, okres Tábor
Základní škola Týn nad Vltavou – Malá Strana, Ţiţkova 285, okres České Budějovice
Základní škola Týn nad Vltavou – Hlinecká, Komenského 748, okres České Budějovice
Základní škola Bechyně, Školní 293, okres Tábor
Základní škola Bechyně, Libušina 164, okres Tábor
Základní škola a Mateřská škola Bernartice, Táborská 34, okres Písek
Základní škola a Mateřská škola Malšice, Malšice 232, okres Tábor
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3 Základní soubor zkoumaných škol
3.1 Základní škola a Mateřská škola Dříteň
Základní škola Dříteň sdruţuje základní školu pro 183 ţáků, školní jídelnu, školní
druţinu a mateřskou školu pro 55 dětí. Škola je úplná s prvním aţ devátým ročníkem.
V současné době má 9 tříd. 3/5 tvoří místní ţáci a 2/5 ţáci dojíţdějící z okolních
obcí. Do školy mají děti dojíţdějící z okolních vesnic velmi dobrý spoj autobusy, jejichţ
jízdní řád je uzpůsoben začátku i konci výuky.
Ke škole patří tělocvična, dvě hřiště, dílny, přístavba jídelny.
Okolo školy je
parková

zeleň,

vydláţděný čtvercový
školní

dvůr

s pingpongovým
stolem pro relaxační
přestávky.
Ţáky

je

pravidelně vyuţívána
ţákovská knihovna a
standardně vybavená
počítačová učebna
Celkový počet
zaměstnanců je 30. Na

Obrázek 3-1 Budova ZŠ Dříteň

základní škole působí 14 pedagogických pracovníků (13 učitelů a 1 pedagogický asistent)
včetně ředitele školy a zástupkyně ředitele. Z toho je 10 učitelů aprobovaných a 4 jsou
neaprobovaní.
Ve škole funguje Školská rada a Ţákovský parlament. Prostřednictvím Ţákovského
parlamentu ţáci dávají podněty a připomínky k ţivotu ve škole a k celkové organizaci
školy. Navrhují a sami si organizují vlastní projekty.
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Výuka povinných předmětů probíhá dle osnov výuky. Z volitelných předmětů škola
nabízí další cizí jazyk - německý jazyk, ruský jazyk a praktikum z přírodovědných oborů.
Z nepovinných předmětů pak náboţenství. Na škole je povinný anglický jazyk od 2.
ročníku, německý jazyk je nepovinný od 6. ročníku. Zájmové krouţky jsou k dispozici dle
aktuální nabídky školního roku. Ve školním roce 2008/2009 to byl redakční krouţek,
volejbalový krouţek, krouţek šikovné ruce, mladý zdravotník, turistický krouţek, deskové
hry, zobcová flétna, kytara, klavír, aerobic, angličtina, florbal.

- 50 -

Helena Stachová

Diplomová práce

3.1.1 Tabulky a hodnocení
3.1.1.1 Tabulky

Tabulka 3.1 ZŠ Dříteň
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Tabulka 3.2 ZŠ Dříteň
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3.1.1.2 Hodnocení
Základní škola Dříteň realizuje Výchovu ke zdraví v šesté, sedmém a devátém
ročníku. Hodinová dotace ve všech ročnících je jedna hodina týdně.
V šestém ročníku jsou obsahem učiva vztahy ve dvojici, péče o zdraví, reţim dne,
zneuţívání návykových látek a zdravá výţiva. V sedmém ročníku se učivo zaměřuje na
problematiku stresu a jeho kompenzaci, dále na civilizační choroby, auto–destruktivní
závislosti, sexuální kriminalitu, bezpečné chování a ochranu člověka za mimořádných
okolností. Učivo ochrany člověka za mimořádných situací plynule přechází i do devátého
ročníku, kde je dále prohlubováno. Prohlubuje se zde i učivo péče o zdraví, zdravé výţivy,
návykových látek a v neposlední řadě i osobního bezpečí. S rizikem návykových látek se
ţáci seznamují i prostřednictvím besed s odborníky. Vliv pohybové aktivity na zdraví je
ţákům přibliţován v praxi prostřednictvím branného dne, který škola pravidelně pořádá.
V učivu se nově objevuje sexuální dospívání a zdraví. S touto problematikou se ţáci
seznamují aţ v tomto ročníku.
Výţiva je realizována v šestém a devátém ročníku. V šestém ročníku se učivo
zaměřuje na zásady zdravé výţivy, konkrétně na sestavení jídelníčku, technologické
zpracování a vliv výţivy na zdraví člověka. V devátém ročníku jsou ţáci seznámeni
s alternativními výţivovými směry, ale i s nebezpečím nevhodného stravování včetně
poruch příjmu potravy. Z mého pohledu by měla být problematika poruch příjmu potravy a
nevhodného stravování zařazena jiţ v šestém ročníku, protoţe stále klesá věk dětí, které
jsou ohroţeny tímto nebezpečným fenoménem.
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3.1.2 Stravování
Základní školu Dříteň
navštěvuje 183 ţáků. Škola
má vlastní jídelnu s 84 místy
k sezení. Ve školní jídelně
pracují tři kuchařky a jedna
vedoucí

školní

jídelny.

Kuchyně denně připravuje
kolem 297 obědů, a to pro
ţáky

Obrázek 3-2 Výdejní okénko jídelny

a

personál

školy,

mateřskou

škola

strávníky.

Školní

navštěvuje

přibliţně

ţáků.

Krom

ţáků

a

cizí

jídelnu
91%
školy,

učitelů a školního personálu tedy jídelnu navštěvují i cizí strávnicí, a to důchodci.
Obědy se vydávají od 10:45 do 13:00 hodin. Od 10:45 do 11:15 hodin navštěvují
školní jídelnu cizí strávníci.
Od 11:15 do 11:45 hodin
obědvá

první

stupeň,

od

12:15 do 13:00 hodin obědvá
druhý stupeň.
Školní

jídelna

nezajišťuje pitný reţim ţáků
v průběhu

dne.

K tomuto

účelu jsou na škole dva
automaty - na teplé a studené
nápoje. Škola je zapojena do
programu „Školní mléko“.

Obrázek 3-3 Interiér jídelny

Ţák má nárok na jeden
dotovaný mléčný výrobek na jeden vyučovací den. Této moţnosti vyuţívá 60 ţáků (cca
33% ţáků).
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Ţáci nemají moţnost výběru z několika jídel. Mezi nejoblíbenější jídlo patří
smaţený sýr s hranolky (připravováno je jednou ročně, vţdy ke Dni dětí). Dále pak
buchtičky se šodó. Naopak nejneoblíbenějším jídlem je dušená mrkev. K pití je ţákům
nabízen čaj, ovocný nápoj a ochucené mléko.
Na škole proběhl Den ruské kuchyně a Den španělské kuchyně. Ţáci se zúčastnili
přednášky na toto téma a také ochutnali ve školní jídelně typická jídla z těchto zemí.
Školní jídelna s kuchyní je nově zrekonstruována. Je sladěna do oranţovočervené
barvy a působí velice optimistickým dojmem. Stoly a ţidle jsou zabudovány napevno do
podlahy.
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3.2 Základní škola Bechyně, Libušina 164
Základní škola Libušina 164, Bechyně poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do
9. ročníku. Kapacita školy je 450 ţáků. V současné době školu navštěvuje 236 ţáků.
Ke škole patří školní druţina, dvě tělocvičny, hřiště a školní jídelna.
V plánu práce školy jsou zahrnuty mimoškolní akce ve volných dnech prázdnin,
nebo při tradičních příleţitostech.
První stupeň je vybaven zhruba z 80%, druhý stupeň asi 70%. Vybavení
učebnicemi je průběţně doplňováno, metodická sdruţení a předmětová komise dávají
doporučení k výběru nejvhodnějších učebnic. Na škole je nová, plně vybavená učebna
fyziky a chemie. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, z toho jedna je zrekonstruována. Na
škole je ţákům k dispozici počítačová
učebna s internetem.
Celkový počet zaměstnanců je 27,
z toho je 17 učitelů (aprobovaných i
neaprobovaných). Škola má výchovnou
poradkyni, protidrogového koordinátora a
proškolené specialisty na SPU (specifické
poruchy učení).
Na škole je zřízena tříčlenná
školská rada, která se podle zákona podílí na

Obrázek 3-4 Budova školy

chodu školy. Kontakt s rodiči zajišťuje rodičovská organizace SRPDŠ – kaţdá třída má
moţnost volby třídního důvěrníka, jenţ ve výboru SRPDŠ tlumočí poţadavky třídy. Škola
spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře.
Z volitelných předmětů škola nabízí další cizí jazyk, sportovní výchovu, informační
a komunikační technologie, výtvarný seminář, technické práce, konverzace v cizím jazyce,
dramatickou výchovu, seminář z historie, péče o domácnost, seminář českého jazyka,
seminář z matematiky. Škola nabízí řadu zájmových krouţků. Jedná se o krouţek
matematiky, karate, střelecký krouţek, německý jazyk, dívčí kopaná, country tanec,
výtvarná výchova, informatika, aerobik, krouţek mladých hasičů, keramický krouţek,
florbal, dívčí klub, pohybové hry, dovedné ruce, stolní tenis, rybářský krouţek.
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3.2.1 Tabulky a hodnocení
3.2.1.1 Tabulky

Tabulka 3.3 ZŠ Bechyně – Libušina 164
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Tabulka 3.4 ZŠ Bechyně – Libušina 164
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3.2.1.2 Hodnocení
Výchova ke zdraví se vyučuje v sedmém a devátém ročníku. Hodinová dotace je ve
všech ročnících jedna hodina týdně.
V sedmém ročníku jsou obsahem učiva vztahy mezi lidmi a formy souţití;
civilizační choroby; auto-destruktivní závislosti; skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; bezpečné chování. V devátém ročníku se opět
rekapitulují auto-destruktivní závislosti; skryté formy a stupně individuálního násilí a
zneuţívání. Nově se objevuje učivo: změny v ţivotě člověka a jejich reflexe; manipulativní
reklama a informace; sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace činností a
chování; psychohygiena; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace. Do předmětu nebyla
zařazena výţiva a zdraví; tělesná a duševní hygiena; reţim dne; dodrţování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví; ochrana člověka za mimořádných událostí; celostní pojetí
člověka ve zdraví a nemoci; podpora zdraví a její formy; podpora zdraví v komunitě.
Z kapitoly „Ochrany před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy“ byl probrán jeden bod, a to preventivní a lékařská péče.
Učivo výţivy nebylo v předmětu Výchova ke zdraví vyučováno. Je to velmi
nešťastné rozhodnutí, zvláště v době, kdy neustále stoupá počet obézních lidí a kdy
neustále klesá věk dětí, které trpí poruchou příjmu potravy. Pro mnohé děti je právě
Výchova ke zdraví jedinou moţností, jak se seznámit se zásady zdravé výţivy a jak se
vyvarovat nesprávným stravovacím návykům, které mohou mít mnohdy aţ fatální
důsledky. Na škole proběhl projekt „Hravě ţij zdravě“, kterého se zúčastnili ţáci pátého
ročníku. Projekt byl zaměřen na správnou výţivu dětí.
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3.2.2 Stravování
Školu navštěvuje 214 ţáků.
Součástí školy není školní kuchyně,
ale pouze školní výdejna se školní
jídelnou. Školní jídelnu nenavštěvují
cizí strávníci, ale navštěvují jí pouze
ţáci a zaměstnanci školy. Ve škole
se stravuje 70% ţáků.
Obědy

se

dováţejí

ze

základní školy Školní 293. Školy
jsou od sebe vzdálené cca 500 m.

Obrázek 3-5 Výdejní okénko

Veškerou činnost související se
stravou zabezpečují zaměstnanci

školní jídelny, která je součástí základní školy Školní 236. Výdejna je technologicky
vybavena tak, aby zde strava mohla být uchován po celou dobu výdeje. Výdej obědů je od
11:30 do 14:00 hodin.
Pitný
školní

reţim

jídelna

(o

zajišťuje
velkých

přestávkách). Na škole jsou
ţákům

k dispozici

nápojové

automaty.
Ţáci

nemají

výběr

z několika jídel (tak jako na ZŠ
Školní 293). Mezi nejoblíbenější
jídla patří špagety s tuňákem,
buchtičky

se

šodó.

Naopak

oblíbená není hrachová kaše,

Obrázek 3-6 Interiér jídelny

vepřové a hovězí maso.
Stoly ve školní jídelně
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jsou uspořádány po jednom či po dvou. Jeden stůl nabízí čtyři místa k sezení. Jídelna je
málo osvětlena venkovním světlem a barvy pouţité v jídelně tomuto faktu nepomáhají.
Nepůsobí tak příliš útulným dojmem.
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3.3 Základní škola Bechyně, Školní 293
Základní škola čítá 214 ţáků. Škola má v současnosti 10 tříd. Součástí školy jsou tři
oddělení

školní

druţiny, školní jídelna
a školní knihovna.
Škola

leţí

mimo hlavní silnici na
malém městě.
Na

škole

je

velká tělocvična, dvě
školní hřiště a školní
pozemek. Vyučování
probíhá

Obrázek 3-7 Budova ZŠ Bechyně, Školní

v odborných

učebnách

zeměpisu,

chemie, administrativy,
přírodopisu,

fyziky,

šití, domácnosti, hudební výchovy, anglického jazyka a dílen. Ţáci mají k dispozici dvě
učebny informatiky s připojením na internet.
Pedagogický sbor je tvořen 16 pedagogy včetně ředitele a zástupkyně ředitele.
Z toho jeden pedagog je nekvalifikovaný.
Na škole jiţ proběhla řada krátkodobým a dlouhodobých projektů. Velmi zdařilý
byl projekt „Zdravý ţivotní styl“, kterého se zúčastnili ţáci šestého a sedmého ročníku.
Součástí projektu byla přednáška o zdravém ţivotním stylu, ţáci dostali zdravou svačinu,
školní jídelna připravila oběd dle zásad zdravé výţivy a ţáci se věnovali sportovním
aktivitám. Mezi další projekty, které škola jiţ zrealizovala, patří projekty: Máme rádi
zvířata, Stonoţkový týden, Antické Řecko a Řím, Třídíme odpad, Bezpečná cesta do školy,
Řekni drogám – NE!, Den stromů, Den zvířátek, Den Evropy, Bechyně v proměnách času,
Afrika.
Na škole působí Školská rada a výbor SRPDŠ.
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Škola nabízí řadu krouţků. Ze sportovních je to florbal, kondiční posilování,
šachový krouţek. Ze vzdělávacích nabízí krouţek výpočetní techniky, hláska
(po předškolní děti s vadou řeči), angličtina hrou, přírodovědný, počítačový krouţek.
Z uměleckých mohou ţáci navštěvovat krouţek dramatický, keramický a výtvarný.
Z rukodělných je to krouţek pečení a vaření a krouţek šikovných rukou. Z volitelných
předmětů škola ţákům sedmých ročníků nabízí administrativu či německý jazyk. Ţáci
osmých ročníků měli na výběr z domácnosti, administrativy a z technických činností. Ţáci
devátých ročníků měli moţnost výběru z informatiky, administrativy a z dramatické
výchovy. Z nepovinných předmětů škola nabízí sportovní hry, ruský jazyk a předmět
Dyslexie.
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3.3.1 Tabulky a hodnocení
3.3.1.1 Tabulky

Tabulka 3.5 ZŠ Bechyně – Školní 293
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Tabulka 3.6 ZŠ Bechyně - Školní 293
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3.3.1.2 Hodnocení
Základní škola v Bechyni – Školní 293 realizuje výchovu ke zdraví v sedmém,
osmém a devátém ročníku. Hodinová dotace je v kaţdém ročníku jedna hodina týdně.
V sedmém ročníku učivo výchovy ke zdraví tvoří výţiva a zdraví, tělesná a duševní
hygiena, reţim dne, ochrana pře nemocnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy, vztahy ve dvojici a vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity.
Ke konci roku jsou do učiva zařazeny změny v ţivotě člověka a jejich reflexe (dětství,
puberta, dospívání, sexuální dospívání a reprodukční zdraví). V osmém ročníku tvoří obsah
učiva stres a jeho vztah ke zdraví, autodestruktivní závislosti, skryté formy a stupně
individuálního násilí a zneuţívání, manipulativní reklama a ochrana člověka za
mimořádných okolností. V devátém ročníku je obsahem učiva hodnota a podpora zdraví,
osobnostní a sociální rozvoj.
Výţiva je vyučována v sedmém ročníku, kde je jí věnována velká pozornost. Nejen,
ţe učivo je velmi podrobně zaměřeno na problematiku výţivy, ale pro ţáky je připraven i
projekt s názvem „Zdravý ţivotní styl“. Prostřednictvím tohoto projektu se ţáci seznamují
se zásady zdravé výţivy a to jak teoreticky (formou přednášky s odborníkem), tak i
prakticky (naučí se připravovat zdravou svačinu a ve školní jídelně je připraven oběd dle
zásad zdravé výţivy). Ţákům osmých ročníků je nabízen volitelný předmět Domácnost,
jehoţ obsahem je praktická příprava jídel a hygiena stolování. V dalších ročnících se učivo
výţivy uţ dále neprohlubuje. Z mého pohledu škola zajímavou a zábavnou formou předala
svým ţákům poznatky o zdravé výţivě. Je jen škoda, ţe v tomto trendu nepokračovala i
nadále. Myslím si, ţe zejména problematika poruch příjmu potravy, by se neměla v dnešní
době podceňovat
.
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3.3.2 Stravování
Školu navštěvuje 214 dětí. Součástí školy je i vlastní kuchyně se školní jídelnou,
která má kapacitu 120 míst. Ve školní kuchyni pracuje 11 zaměstnanců, včetně vedoucího
školní jídelny. Školní kuchyně denně připravuje 700 obědů. Vaří nejen pro ţáky a školní
personál, ale i pro druhou základní školu v Bechyni, pro mateřskou školu a pro Dům
s pečovatelskou sluţbou v Bechyni. Školní jídelnu navštěvují zaměstnanci městského
úřadu, důchodci, matky na mateřské dovolené a zaměstnanci místních firem. Ve školní
jídelně se stravuje přibliţně 75% ţáků.
Cizí strávnicí navštěvují jídelnu do 11 hodin. Od 11 do 11:45 hodin navštěvuje
jídelnu

první

stupeň, a od 11:45
do

13:30

hodin

druhý stupeň.
Pro

ţáky

školy je zajišťován
pitný reţim. Vţdy
o hlavní přestávce
mají

v jídelně

školy

připraven

čaj, mléko nebo
dţus.

Ţáci

mají

moţnost objednat

Obrázek 3-8 Interiér jídelny a výdejní okénko

si dotované školní
mléko

bez

příchutě, nebo s příchutí kokos, jahoda, vanilka, čokoláda. Mléko je ţákům poskytováno
dvakrát týdně. Na škole je také školní obchůdek, který ţákům nabízí široký sortiment. Ţáci
si zde mohou zakoupit pečivo, mléčné výrobky, cereální výrobky, ale i sladkosti a
brambůrky.
Ţáci nemají moţnost výběru z několika jídel. Mezi nejoblíbenější jídla patří rajská
omáčka, pizza a buchtičky se šodó. Naopak oblíbené nejsou luštěniny.
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Na škole proběhl projektový den „Den zdraví“. Tento projekt byl určen pro ţáky
druhého stupně. Jeho součástí bylo sportovní utkání, zdravá svačina, beseda o zdraví, úklid
školy, zdravý oběd a na škole byly také nainstalovány informační panely s tématy zdraví.
Školní jídelna je sladěna do červeno-bílé barvy, a i kdyţ není nově zařízena, tak
působí příjemným dojmem. Stoly jsou seřazeny po jednom do řady. U kaţdého stolu jsou
čtyři místa k sezení.
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3.4 Základní škola a Mateřská škola Bernartice
Základní škola Bernartice je úplná škola s devíti postupnými ročníky, která
vzdělává 152 ţáků. Na prvním i na druhém stupni je jedna třída v ročníku.
Základní škola je situována v blízkosti hlavní silnice Písek – Tábor, nedaleko od
středu obce. Leţí na důleţité dopravní křiţovatce.
Škola je poměrně dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. K dispozici
je i výukový software. Součástí školy je školní knihovna. Škola má videokameru, digitální
fotoaparát, dva dataprojektory a interaktivní tabuli. Dále jsou ve škole televizory, videa a
DVD přehrávač.
V budově je 11 tříd, počítačová učebna, 2 jazykové učebny a odborné učebny. A to
učebny fyziky a chemie, dějepisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, ţákovské dílny.
Dále je na škole tělocvična a školní hřiště. Nachází se zde školní druţina a školní kuchyně
se školní jídelnou.
Součástí kaţdé třídy je počítač, z toho většina má připojení na internet. K dispozici
je Počítačová učebna
s dataprojektorem,
v učebně

dějepisu

tabule.

interaktivní
Výukový
je určen

je

software
pro

kaţdou

oblast vzdělávání.
Pro dodrţování
pitného

reţimu

ţáků

slouţí školní bufet a
školní

jídelna.

Pro

relaxaci je k dispozici
školní druţina a od jara
do

podzimu

otevřené

Obrázek 3-9 Budova ZŠ Bernartice

školní hřiště.
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Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 11 učitelů a jedna asistentka
integrovaného ţáka. Na škole působí výchovný poradce, preventista sociálně
patologických jevů, ICT metodik. Sbor je smíšený a věkově pestrý.
Škola je zapojena do projektu na získání titulu „Ekoškola“. Pořádají se také
ozdravné pobyty a lyţařské kurzy. Třídní kolektivy vyjíţdějí na řadu exkurzí.
Škola úzce spolupracuje s obcí, s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Písku
a v Táboře, se Speciálně pedagogickým centrem ve Strakonicích a Českých Budějovicích.
Na škole působí Školská rada a téţ Ţákovská rada.
Na druhém stupni jsou ţákům nabízeny volitelné předměty: Přírodovědný seminář
a zeměpisný seminář.
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3.4.1 Tabulky a hodnocení
3.4.1.1 Tabulky

Tabulka 3.7 ZŠ Bernartice
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Tabulka 3.8 ZŠ Bernartice
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3.4.1.2 Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v šestém, sedmém a osmém ročníku. Škola
pojmenovala tento předmět Rodinná výchova.
Ve všech třech ročnících je obsahem učiva rodina, osobní bezpečí, zdravá výţiva,
sexuální výchova a zneuţívání návykových látek. Toto učivo se rekapituluje a postupně i
prohlubuje. V šestém ročníku je tedy zařazeno učivo o rodině včetně širšího sociálního
prostředí. Dál se ţáci seznamují s pravidly osobního bezpečí. Obsahem učiva je i péče o
zdraví (tělesná a duševní hygiena, reţim dne), zdravá výţiva (výţiva a zdraví, technologie
zpracování, jídelníček), sexuální výchova (dospívání, vztahy mezi chlapci s děvčaty, riziko
pedofilie) a v neposlední řadě je v učivu zařazena i prevence zneuţívání návykových látek,
která je zaměřená na alkohol a cigarety. V sedmém ročníku se prohlubuje učivo šestého
ročníku. Nově se ţáci seznamují s pojetím člověka ve zdraví a v nemoci (zdraví, nemoc,
dědičnost, zdravý způsob ţivota, infekční nemoci, stres, handicapovaní lidé). V osmém
ročníku se znovu rekapituluje a prohlubuje učivo předchozích ročníků. Nejvíce nových
poznatků získávají ţáci v oblasti výţivy, prevence zneuţívání návykových látek a sexuální
výchově. Nově se seznamují s ochranou člověka za mimořádných situací. Na prvním
stupni jsou v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda realizovány také výstupy
zasahující do oboru RVP Výchova ke zdraví.
Výţiva je obsahem učiva rodinné výchovy ve všech ročnících, kde se tento předmět
vyučuje. V šestém ročníku se ţáci seznamují s vlivem výţivy na zdravotní stav,
s moţnostmi technologické úpravy jednotlivých potravin, naučí se připravovat jednoduché
a zdravé jídlo a sestavovat jídelníček. V sedmém ročníku jsou znalosti ţáků o zdravé
výţivě rozšířeny o poznatky, které se týkají výţivové hodnoty potravin, ţivinách.
Seznamují se s pyramidou výţivy, alternativními výţivovými směry a jsou varováni
před poruchami příjmu potravy. Jedna hodina je přímo věnována problému anorexie a
bulimie. Ţáci shlédnou film s touto problematikou. Osmý ročník je pak ve znamení nových
pojmů, jako je metabolismus, kalorie, jouly, kilojouly, podvýţiva, hladomor, reklama a
hygiena potravin. Vyučování je zpestřeno praktickou přípravou obědového menu.
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3.4.2 Stravování
Školu navštěvuje 152 ţáků. Součástí školy je školní kuchyně se školní jídelnou.
Kapacita jídelny je 70 míst k sezení. Personál školní kuchyně je tvořen pěti zaměstnanci,
včetně vedoucí školní jídelny.
Kuchyně

denně

připravuje

270 obědů, a to pro ţáky
školy,
mateřskou

personál
školu,

pečovatelskou

školy,
Dům

sluţbou

s
v

Bernarticích, důchodce a pro
zaměstnance místních firem.

Školní

jídelnu

navštěvuje

přibliţně 67% ţáků školy.
Školní kuchyně vydává
obědy ve čtyřech etapách. V 11,
11:30, 12:25 a ve 13:20 hodin.
Stravování cizích strávníků a
ţáků je časově rozděleno. Totéţ
platí

i

v případě

druhého stupně.

prvního

a

Obrázek 3-10, 6-3 Interiér jídelny a
výdejní okénko

Kromě obědů připravuje školní jídelna i svačiny. Cena jedné svačiny je 8.50,- Kč.
Této moţnosti vyuţívá 27% dětí. Svačina, se podává první přestávku v 8:40. Je tvořena
např.: namazaným pečivem a součástí svačiny je vţdy mléčným výrobek nebo ovoce. Co
se týče pitného reţimu, tak ten zabezpečuje školní jídelna. Ţáci se mohou kdykoliv během
dne občerstvit ve školní jídelně. Na škole je i školní obchůdek, který ţákům nabízí
dotované mléčné výrobky (lipánky, jogurty, ochucené mléko).
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Ţáci nemají moţnost výběru z několika jídel. Mezi nejoblíbenější jídla patří
buchtičky se šodó a špagety, naopak není u ţáků příliš oblíbené vepřové maso, hovězí
maso a hrachová kaše.
Ve školní jídelně jsou stoly uspořádány po jednom se čtyřmi místy k sezení. I přes
to, ţe vybavení školní jídelny není nové, tak působí příjemným dojmem. Jídelna je barevně
vymalována a je v ní dostatek venkovního světla.
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3.5 Základní škola a Mateřská škola Opařany
Základní škola Opařany čítá 190 ţáků. Je úplnou základní školou s devíti ročníky.
Jedná se o vesnickou školu, která leţí mimo hlavní dopravní komunikaci.
Pro vyučování některých předmětů jsou k dispozici odborné učebny, jmenovitě jde
o učebnu fyziky, chemie, přírodopisu, dvě učebny jazykové, cvičná kuchyňka, dílny,
počítačová učebna a dvě tělocvičny. Škola disponuje jedním dataprojektorem.
Škola má 14 kvalifikovaný pedagogických pracovníků, z toho jedna učitelka si
potřebnou kvalifikace doplňuje.
Na

škole

působí

Školská rada.
Škola také pořádá
řadu projektů. Ve školním
roce

2008/2009

byly

realizovány projekty Evropa
– světadíl naší paměti a
kultury (kaţdý měsíc byl ve
znamení
země),

jiné

evropské

Tereza

(celoroční

projekt

zaměřený

na

environmentální výchovu),
Recyklování,

Putování

Obrázek 3-11 Budovy školy

staletími (realizován v hodinách dějepisu, výtvarné výchovy a literatury), Jak vzniká chléb
(pro ţáky druhého ročníku, kteří si vyzkoušeli upéct si svůj chléb), Lákají nás vzdálená
kraje, Lidská práva, Globální problémy lidstva a v neposlední řadě i projekt Den Země.
Ţáci si mohou zvolit z nabídky volitelných předmětů informatiku, domácnost či
ekologická praktika. Z nepovinných předmětů škola nabízí náboţenství.
Ţáci devátých ročníků zpracovávají ke konci svého studia na základní škole
ročníkové práce. Ve školním roce 2008/2009 tři ţáci zpracovali téma týkající se výchovy
ke zdraví.
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Velká část volnočasových aktivit je realizována formou organizované činnosti
zájmových útvarů. Jedná se o krouţky: Keramický, pastelka, šikulka, kreativní,
cykloturistický, hlavolamy a deskové hry, florbal, košíková.
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3.5.1 Tabulky a hodnocení
3.5.1.1 Tabulky

Tabulka 3.9 ZŠ Opařany
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Tabulka 3.10 ZŠ Opařany
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3.5.1.2 Hodnocení
Výchova ke zdraví je realizována v šestém, osmém a devátém ročníku. Dotace je
jedna hodina týdně.
V šestém ročníku je náplní předmětu ochrana člověka za mimořádných událostí,
dopravní výchova, ţivot v rodině a mimo ni, rozvoj osobnosti, osobní bezpečí, výţiva a
zdraví, návykové látky a zdraví, pohybové aktivity a zdraví. V osmém ročníku se opakuje
učivo ochrany člověka za mimořádných událostí, pohybové aktivity a zdraví, osobní
bezpečí. Dále se prohlubuje oblast výţivy a zdraví. Nově se v osmém ročníku objevuje
péče o zdraví, konkrétně zásady 1. pomoci, civilizační nemoci a problematika stresu.
V devátém ročníku se předmět zaměřuje pouze na sexuální výchovu. V učivu výchovy ke
zdraví chybí učivo hodnoty a podpory zdraví a osobnostní a sociální rozvoj.
Výţiva se vyučuje v šestém a osmém ročníku. V šestém ročníku jsou obsahem
učiva zásady zdravé výţivy, výţiva a civilizační nemoci, reklamy na potraviny. V osmém
ročníku jsou znalosti z výţivy rozšířeny o vliv výţivy na civilizační nemoci, alternativní
výţivové směry, výţivu vybraných skupin obyvatelstva a problematiku poruch příjmu
potravin. Škola nabízí ţákům sedmých ročníků volitelný předmět domácnost. Obsahem
tohoto předmětu je provoz a údrţba domácnosti a příprava pokrmů. Tento volitelný
předmět je velmi oblíben, a to nejen mezi dívkami. Základní škola v Opařanech nabízí
svým ţákům dobré vzdělání v oblasti výţivy. Hodnotím kladně, ţe ţáci, kteří mají zájem o
toto téma, si mohou zvolit volitelný předmět domácnost, který s tématem výţivy přímo
souvisí. Na škole je také zvykem, ţe ţáci devátých ročníků zpracovávají závěrečné práce,
které odevzdávají a obhajují na konci školního roku. Některá téma si ţáci vybírají i
z výchovy ke zdraví.
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3.5.2 Stravování
Školu

navštěvuje

190

ţáků.

Součástí školy je školní kuchyně se školní
jídelnou. Ve školní kuchyni pracují 4
zaměstnanci,

včetně

vedoucí

školní

jídelny. Školní jídelna denně připravuje
255

jídel.

Mimo

ţáků

a

školního

personálu jídelnu navštěvují důchodci a
zaměstnanci místních firem. Ve škole se
stravuje přibliţně 65% ţáků
Výdej obědů je rozdělen na čtyři
etapy. Obědy se vydávají od 11, 11:30, 12
a od 12:25 hodin. Jídelnu navštěvují
zvlášť cizí strávnici a zvlášť první a
druhý stupeň.
Školní jídelna zabezpečuje pitný

Obrázek 3-12 Interiér jídelny

reţim ţáků v průběhu celého dne. Na
škole je školní obchůdek, kde si ţáci mohou zakoupit nejrůznější nápoje, pečivo, ale i
sladkosti.
Ţáci mají moţnost výběru ze
dvou jídel. Mezi nejoblíbenější jídlo
patří buchtičky se šodó, naopak
nejméně

oblíbené

je

vepřové,

hovězí a rybí maso.
Ve školní jídelně jsou stoly,
které nabízejí čtyři nebo šest míst
k sezení. I přesto, ţe jídelna je
vybavena starším nábytkem, tak

Obrázek 3-13 Výdejní okénko

díky barevnému sladění a zeleni

působí příjemným dojmem.
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3.6 Základní škola Týn nad Vltavou – Hlinecká
Škola vyučuje ve dvou budovách (vzdálené od sebe cca 3km). Ve škole na
Vinařického náměstí se učí ţáci 4. a 5. tříd, v budově na Hlineckém sídlišti děti 1., 2., 3. a
6. aţ 9. tříd. Školu navštěvuje přibliţně 495 ţáků. Do školy dojíţdí v průměru 15 % ţáků.
V současné době je celá škola zasíťována, takţe vyučující mají moţnost se z kaţdé
třídy či kabinetu připojit do školní počítačové sítě a tím i na internet. K dispozici mají i dvě
mobilní sestavy, notebook s dataprojektory a moţností připojení na internet pro vyuţití
výukových programů přímo ve třídě. Od roku 2007 je na škole i učebna s interaktivní
tabulí.

Obrázek 3-14 Stará budova na Vinařickém nám. a nová budova na
Hlineckém sídlišti
Na škole vyučuje 33 pedagogických pracovníků. Z toho dva jsou nekvalifikovaní.
Na škole probíhá řada republikových projektů – Zdravé zuby, projekt Čas proměn,
projekt Křiţovatky ţivota. Škola je zapojena do ekologického programu M.R.K.E.V.
Z jednodenních projektů na prvním stupni proběhl projekt Hrajeme si na Indiány (1.A,
1B), Robinson (2.A), Bezpečnost v silničním provozu (2.B), Kde si bezpečně hrát (3.A,
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3.B), Les – přítel člověka (4.A), Bezpečnost na cestách (4.B), Plavba lodí (4.C), Člověk a
jeho tělo (5.A), Na silnici? V pohodě! (5.B), Dobyvatelé vesmíru (5.C), Sportem ke zdraví
(4.ABC, 5.ABC). Na druhém stupni proběhly projekty: Olympijské hry, Matematika hrou,
Mladý etomolog, Husitská revoluce (6. a 7. třída), Po stopách historie Týna nad Vltavou,
Jak se dělá časopis, Ekologie a já (6. aţ 9. třída). O člověku podnikavém (7. aţ 9. třída),
Rébusiáda, Tradiční všestranost, Po stopách vltavínů (8. a 9. třída), Křiţovatky ţivota,
Chemie v kuchyni (9. třídy).
Na škole funguje Školská rada a SRPDŠ.
Ţákům je nabízeno sedm povinně volitelných předmětů. Podle zájmu dětí byly
otevřeny a vyučovány: Informatika, technické činnosti, sportovní hry, domácnost, cvičení
z českého jazyka a cvičení z matematiky. Z nepovinných předmětů je dětem nabízeno
náboţenství. Škola otevírá ročně několik krouţků. Je to krouţek dyslektický, francouzský
jazyk, španělský jazyk, odbíjená, tvůrčí činnosti, malá kopaná a zdravotnický krouţek.
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3.6.1 Tabulky a hodnocení
3.6.1.1 Tabulky

Tabulka 3.11 ZŠ Týn nad Vltavou – Hlinecká
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Tabulka 3.12 ZŠ Týn nad Vltavou
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Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v šestém a osmém ročníku s hodinovou dotací jedna

hodina týdně.
V šestém ročníku jsou obsahem učiva vztahy mezi lidmi a formy souţití, změny
v ţivotě člověka a jejich reflexe – dětství, puberta, dospívání, výţiva a zdraví, péče o
zdraví, pohybové aktivity a zdraví. Součástí výuky je i Branný den. V osmém ročníku se
seznamují s problematikou rizik ohroţující zdraví, s pravidly bezpečnosti a ochrany, se
sexuálního dospíváním a reprodukčním zdraví. V neposlední řadě i s ochranou člověka za
mimořádných událostí a s osobnostním a sociálním rozvojem. V učivu je zcela opomenuta
kapitola Hodnota a podpora zdraví, ale některé body z této kapitoly byly realizovány
formou ročníkových projektů. Z projektů, které se přímo týkají výchovy ke zdraví, to byl
například projekt Bezpečnost silničního provozu, Kde si bezpečně hrát, Na silnici?
V pohodě!, Sportem ke zdraví.
Výţiva je realizována v šestém ročníků. Obsah učiva je velmi obsáhlý a podrobný.
Ţáci se seznamují se zásadami zdravé výţivy, s potravinami rostlinného a ţivočišného
původu, s denním stravovacím a pitným reţimem, s pyramidou výţivy, s výţivovými
hodnotami potravin, s výţivou vybraných skupin obyvatel a s alternativními výţivovými
směry. Dále jsou ţáci seznámeni se zdravým jídelníčkem a pokusí se ho i sami sestavit.
Není opomenut ani vztah nevhodného stravování na civilizační nemoci (pokrmy typu „fast
food“, nevhodné stravování a nevhodné technologické zpracování potravy). Jsou také
upozorněni na velké nebezpečí mentální anorexie a bulimie. Ţáci mají moţnost se v oblasti
výţivy i nadále vzdělávat. Ţákům osmých a devátých ročníkům je nabízen povinně
volitelný předmět domácnost, jehoţ náplní je hygiena a příprava pokrmu s důrazem na
zdravý ţivotní styl. Tento volitelný předmět je mezi ţáky velmi oblíben. V devátém
ročníku vznikl propojením chemie a výchovy ke zdraví i velmi zajímavý projekt Chemie
v kuchyni. V chemii si ţáci v praxi vyzkoušeli jednoduché laboratorní cvičení (měření pH,
filtrace …), které poté ve výchově ke zdraví aplikovali na teorii. Přesto, ţe výţiva je
vyučována pouze v šestém ročníku, tak škola i nadále prohlubuje a rozšiřuje znalosti ţáků
v tomto odvětví.
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3.6.2 Stravování
Školu navštěvuje 495 ţáků. Škola je rozdělena do dvou budov. V budově na
Hlineckém sídliště je školní kuchyně se školní jídelnou, v budově na Vinařském náměstí je
pouze výdejna se školní jídelnou. Školní kuchyně připravuje denně 491 obědů. Ve školní
kuchyni a výdejně pracuje celkem 8 zaměstnanců, včetně vedoucí školní jídelny. Mimo
ţáků a školního personálu jídelnu navštěvují důchodci, či matky na mateřské dovolené. Na
škole se přibliţně stravuje 93% ţáků.
Obědy se vydávají od 11 do 13:30 hodin. Stravování cizích strávníků a ţáků
prvního

a

druhého

stupně

je

časově

oddělené.
Školní kuchyně
nezajišťuje pitný reţim
ţáků. V obou budovách
školy

si

mají

ţáci

moţnost zakoupit si o
přestávkách

mléčné

nápoje

dţusy.

a

V budově

na

Hlineckém sídlišti jsou
ţákům k dispozici dva
automaty na studené a na

Obrázek 3-15 Interiér jídelny

teplé nápoje. Ve škole je také školní obchůdek. Škola je zapojena do akce Školní mléko,
které vyuţilo129 ţáků prvního stupně (49 % ţáků).
Ţáci nemají moţnost výběru ze dvou jídel. Mezi nejoblíbenější jídla patří špagety,
naopak ţáci nemají rádi luštěniny, zvláště pak fazole.
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V obou budovách jsou stoly ve
školních

jídelnách

seřazeny

do

dlouhých řad. Jedna řada nabízí aţ 16
míst k sezení. Jídelny nejsou příliš
barevné a působí sterilním dojmem.

Obrázek 3-3 Výdejní okénko
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3.7 Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana
Základní škola Týn nad Vltavou, Malá Strana je úplná škola s devíti postupnými
ročníky, většinou s 2 – 3 paralelními ročníky, třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy
a zpravidla dvěma třídami pro ţáky se speciálními potřebami. Škola čítá 452 ţáků. Většina
ţáků je místních a cca 32% ţáků dojíţdí z okolních obcí.
Celý areál školy je obehnán rozsáhlým parkem a školním pozemkem. Areál je
oplocen. Škola je v blízkosti autobusového nádraţí s dobrou dostupností pro dojíţdějící
ţáky.
Součástí školy je školní jídelna a školní druţina. Škola disponuje jednou
tělocvičnou,
pracovního
počítačovými

dvěma

učebnami

vyučování,

dvěma

učebnami.

Pro

veřejné vystoupení a akce školy
slouţí

prostorná

hala

školy

s jevištěm. Škola dále disponuje
dvěma

dataprojektory,

scannery,

dvěma

digitálním

fotoaparátem a třemi kopírkami.
Pro dodrţování pitného
reţimu slouţí projekt „Školní
mléko“, nápoje ve školní jídelně,
školní

obchůdek

s nápoji

Obrázek 3-16 Budova školy

a

svačinou. K relaxaci ţáků slouţí prostorné chody i park, kam mají ţáci přístup o velkých
přestávkách za příznivého počasí.
Pedagogický sbor má 39 členů, včetně ředitelky školy, dvou zástupců, výchovné
poradkyně, metodičky prevence sociálně patologických jevů, dvou speciálních pedagogů,
dvou asistentek pedagoga a tři vychovatelky školní druţiny. Většina učitelů má kvalifikaci,
pouze s výukou anglického jazyka pomáhá vyučující se středoškolským vzděláním.
Na škole působí Školská rada.
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Obsah vzdělávání dotvářejí různé akce a projekty. Jsou to především sportovní
aktivity, výtvarné projekty. Zajímavý je tzv. „Den v přírodě“, kdy výchova probíhá i mimo
budovu školy. Mezi dlouhodobé projekty patří: „Zdravé zuby“, „Ajax“ – ve spolupráci
s Policií ČR. Škola pořádá besedy s tématikou prevence sociálně patologických jevů.
Škola nabízí řadu volitelných předmětů. V šestém ročníku ţáci mohou volit mezi
informatikou, seminářem ze společenskovědních oborů, seminářem z přírodovědných
předmětů a z technických činností. V sedmém ročníku mají ţáci na výběr z druhého cizího
jazyku (německý jazyk, ruský jazyk), informatiky, seminářem ze společenskovědních
předmětů, seminářem z přírodovědných oborů a z technických činností. V osmém ročníku
ţáci volí buď druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk), informatiku, seminář ze
společenskovědních předmětů, seminář z přírodovědných předmětů nebo technické
činnosti. V devátém ročníku si mohou zvolit německý jazyk či ruský jazyk.
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3.7.1 Tabulky a hodnocení
3.7.1.1 Tabulky

Tabulka 3.13 ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana
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Tabulka 3.14 ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana

- 92 -

Helena Stachová

Diplomová práce

3.7.1.2 Hodnocení
Výchova ke zdraví je realizován v šestém, sedmém a devátém ročníku s hodinovou
dotací jedna hodina týdně.
V šestém ročníku je obsahem vyučování rodina, péče o zdraví, osobní hygiena,
reţim dne, základy sexuální výchovy, zdravá výţiva, osobní bezpečí, prevence zneuţívání
návykových látek, osobní rozvoj, pohybové aktivity a zdraví. V sedmém ročníku se
prohlubuje učivo o rodině, zdravé výţivě, sexuální výchově, osobním bezpečí dále se
rozvijí učivo riziku zneuţívání návykových látek. Prohlubuje se i učivo sexuální výchovy a
osobnostního a sociálního rozvoje. Ţáci se i seznamují s novými pojmy a učí se je chápat
v kontextu zdraví. Je to například pojem civilizační a infekční nemoc. V devátém ročníku
se rekapituluje jiţ probrané učivo a zároveň se rozšiřuje o nové kapitoly. V posledním
ročníku se tedy vyučují vztahy mezi lidmi a formy jejich souţití, změny v ţivotě člověka,
osobnostní a sociální rozvoj, zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Dále jsou ţáci
obeznámeni s riziky, které ohroţují jejich zdraví. V učebních osnovách výchovy ke zdraví
chybí učivo ochrany člověka za mimořádných událostí a u auto-destruktivních závislostí
chybí téma nebezpečí počítačů, internetu a patologického hráčství.
Co se týče výţivy, tak ta je realizována v různém rozsahu v šestém, sedmém i
devátém ročníku. V šestém ročníku se učivo zaměřuje na zásady zdravé výţivy, konkrétně
se probírá pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu, denní stravovací
reţim, pitný reţim, pyramida výţivy, jídelníček, výţivová hodnota potravin, ţiviny,
technologické zpracování potravin, pokrmy typu „fast food“, nevhodné stravování a
poruchy příjmu potravy. K jiţ probranému učivu se v sedmém ročníku přidávají
alternativní směry ve výţivě: vegetariánství, makrobiotika a biopotraviny. V devátém
ročníku je učební látka výţivy zúţena na poruchy příjmu potravy. Učivo výţivy je tedy
realizováno v průběhu kaţdého roku, kdy je výţiva ke zdraví na škole vyučována. Rozsah
a hloubka této učební látky odpovídá věku a potřebám dětí.
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3.7.2 Stravování
Školu navštěvuje 452 ţáků. Škola má vlastní školní kuchyni a jídelnu. Ve školní
kuchyni

pracuje

7

zaměstnanců, včetně
vedoucí

školní

jídelny.

Školní

jídelnu kromě ţáků
navštěvují

bývalí

zaměstnanci

školy.

Ve škole se stravuje
přibliţně 86% ţáků.
Obědy

se

vydávají od 11:35 do

Obrázek 3-17 Výdejní okénko

14:00

hodin.

Stravování

cizích

strávníků
prvního

a
a

ţáků
druhého

stupně je časově oddělené. Školní jídelna je rozdělena na dvě části.
Pitný reţim zajišťuje školní jídelna, a to během velké přestávky. Ve škole je také

Obrázek 3-18 Interiér jídelny
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automat na mléko a školní obchůdek, který ţákům nabízí nejrůznější nápoje, bagety, ale i
sušenky, sladkosti a brambůrky.
Ţáci nemají moţnost výběru z několika jídel. Mezi oblíbená jídla patří buchtičky se
šodó. Na přání ţáků, se ve školní jídelně na Den dětí vaří hranolky s kuřecím masem.
Nejneoblíbenějším jídlem je hrachová kaše.
Ve školní jídelně jsou stoly umístěny samostatně nebo jsou spojeny do řady
(maximálně tři stoly v řadě). Jídelna působí příjemným dojmem a atmosféru dokreslují
pohádkové postavy, které jsou namalovány přímo na zdi.
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3.8 Základní škola a Mateřská škola Malšice
Základní

škola

Malšice vzdělává 160
dětí. V kaţdém ročníku
organizuje jednu třídu.
Celých 60% dětí dojíţdí
z okolních obcí.
Škola má ideální
polohu. Leţí na okraji
obce,

mimo

hlavní

dopravní komunikaci. V
okolí školy je volný
prostor se zelení, který
lze vyuţít k relaxaci a k
sportovním

či

Obrázek 3-19 Budova školy

výukovým aktivitám.
Škola má celkem 9 kmenových učeben, učebnu fyziky, jazyků a informatiky, dílny,
cvičnou kuchyňku, školní knihovnu, tělocvičnu, venkovní sportovní areál (běţecká dráha,
doskočiště, dva kurty na tenis a volejbal s umělou trávou, hřiště na malou kopanou
s přírodní trávou). Součástí školy je i školní jídelna. V hale jsou umístěny dva stoly na
školní tenis. Učitelé mohou při hodinách vyuţívat dataprojektor, video a DVD.
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, 11 učitelů a výchovný poradce.
Z toho jsou pouze tři muţi.
Škola je zapojena do mezinárodního projektu Comenius v rámci agentury Sokrates.
Partnerskými školami se staly školy z Anglie, Dánska, Maďarska a Španělska. Škola také
spolupracuje se Základní školou v Babicích na Moravě. Dalším neméně významným
projektem školy je projekt Zahrada, jehoţ cílem je vybudování „Školní botanické
zahrady“. Zahrada bude vyuţívána při výuce přírodopisu, ekologie a pracovních činností.
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Na škole působí Školská rada a občanské sdruţení Klub přátel školy, který pořádá
pro ţáky v průběhu roku mnohé zajímavé akce (maškarní, čertovský rej, dětský den a
loučení se školním rokem).
Škola má také odpolední Školní klub, který slouţí ţákům vyšších ročníků, kde
mohou ţáci smysluplně trávit svůj volný čas (např. před odjezdem autobusu). Pro ţáky
niţších ročníků je zřízena školní druţina. Ve školním klubu si mohou ţáci číst,
vypracovávat domácí úkoly. Především Školní klub organizuje činnost 13 zájmových
krouţků: Pěvecký krouţek, keramický krouţek, výtvarný krouţek, počítačový krouţek,
florbal, sportovní hry, basketbal, turistický krouţek, šikovná vařečka (krouţek vaření),
aerobik, plavecký krouţek, cvičení pro rodiče a děti.
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3.8.1 Tabulky a hodnocení
3.8.1.1 Tabulky

Tabulka 3.15 ZŠ Malšice
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Tabulka 3.16 ZŠ Malšice
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3.8.1.2 Hodnocení
Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byl vytvořen předmět, který škola
nazvala Etika.
Předmět je realizován v sedmém, osmém a devátém ročníku. Hodinová dotace ve
všech těchto ročnících je jedna hodina týdně. Vzdělávací obsah je rozdělen na pět okruhů:
1. Vztahy mezi lidmi a formy souţití. 2. Člověk – svobodná biologicko–duchovní
existence. 3. Lidské, záţitkové, postojové, náboţenské a ekonomické hodnoty. 4. Zdravý
způsob ţivota, péče o zdraví. 5. Ochrana přírody. Obsah předmětu Etika, však podle mého
názoru jen z malé části souhlasí se vzdělávací oblastí Výchova ke zdraví. V sedmém
ročníku korespondují se vzdělávací oblastí Výchova ke zdraví: vztahy mezi lidmi, formy
jejich souţití, osobnostní a sociální rozvoj. V osmém ročníku se v menším rozsahu
rekapituluje osobnostní a sociální rozvoj. V devátém ročníků se v daleko menší míře
rekapituluje učivo sedmého ročníku a jen okrajově je zmíněno období dospívání a rizika
ohroţující reprodukční zdraví. V předmětu Etika je úplně vypuštěna problematika dětství,
puberty a dospívání, v závislosti na této kapitole i zásadní body z oblasti sexuálního
dospívání a reprodukčního zdraví. Dále je úplně vynechána kapitola o zdravém způsobu
ţivota a péče o zdraví. Dále chybí učivo rizik ohroţující zdraví a jejich prevence. Zcela
vypuštěna je i kapitola Hodnota a podpora zdraví. Myslím si, ţe předmět Etika nenaplňuje
oblast Výchovy ke zdraví a stavím se velmi skepticky k tomu, ţe lze některým tématům
věnovat potřebný čas v jiných předmětech.
Učivo výţivy není, jak uţ bylo řečeno, realizováno. Škola nabízí svým ţákům
krouţek Šikovná vařečka, který je ovšem pouze o vaření. Škola také zorganizovala pro své
ţáky Bioden. Ţáci se zúčastnili přednášky na téma biopotraviny. Ve školní jídelně měli
moţnost ochutnat oběd připravený z biopotravin. I kdyţ škola uspořádala tento projekt, tak
si troufám říci, ţe oblast výţivy je ve škole poněkud opomíjená. Problém, ale nebude jen u
jednotlivého učiva, ale v celkové koncepci předmětu Etika.
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3.8.2 Stravování
Školu

navštěvuje

160

ţáků. Součástí školy je školní
kuchyně se školní jídelnou. Ve
školní

kuchyni

zaměstnanců,

pracuje

včetně

pět

vedoucí

školní jídelny. Školní jídelnu
navštěvují kromě ţáků a školního
personálu, důchodci, matky na
mateřské dovolené a zaměstnanci
místních firem. Přibliţně 93%
ţáků se stravuje ve škole.

Obrázek 3-20 Výdejní okénko

Obědy se vydávají od
10:45 do 13:30 hodin. Stravování cizích strávníků, prvního a druhého stupně je časově
oddělené.
Škola kromě obědů zajišťuje pro ţáky i svačiny. Cena jedné svačiny je 7,- Kč. Této
moţnosti vyuţívá cca 33% ţáků. Školní kuchyně zabezpečuje i pitný reţim. V průběhu
celého dne mají ţáci moţnost se občerstvit čajem, a to za poplatek 30,- Kč za rok. Na škole
není bufet ani nápojové automaty.
Ţáci mají moţnost výběru ze dvou jídel. Ţáci mají nejraději buchtičky se šodó a
pizzu. Naopak nemají rádi luštěniny a ryby.
Na škole také proběhl Bioden. Součástí tohoto projektu byla beseda s odborníkem a
soutěţ s tombolou. Paní kuchařky připravily pod vedením specialisty oběd pouze
z biopotravin.
Jídelna je nově vymalována a nově jsou i zrekonstruována výdejová okénka. Stoly
a ţidle jsou původní. Stoly jsou spojeny do dlouhých řad nebo jsou umístěny samostatně se
čtyřmi místy k sezení. Celkově jídelna působí optimistickým dojmem.
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3.9 1. Základní škola T. G. Masaryka, Milevsko
Základní škola T. G. Masaryka v Milevsku je úplnou školou s devíti postupnými
ročníky. Na škole je 20 tříd s přibliţně 408 ţáky. Přibliţně 44% ţáků dojíţdí ze spádových
obcí.
Škola se nachází v centru města v bytové zástavbě. Součástí školy je školní jídelna,
školní druţina a venkovní hřiště, které slouţí jak pro výuku tělesné výchovy, tak pro
relaxaci ţáků. Škola je vybavena moderní odbornou učebnou chemie, fyziky, cvičnou
kuchyňkou, školní dílnou pro technické práce, dvěma učebnami výpočetní techniky a
dvěma tělocvičnami. Učebny výpočetní
techniky

jsou

s připojením
tabulí,

na

videem,

vybaveny
internet,
DVD

počítači
interaktivní

přehrávačem,

domácím kinem. Pro vylepšení hodin
hudební výuky škola pořídila ozvučenou
soustavu Karaoke, kde si ţáci mohou
vyzkoušet své pěvecké dovednosti. Kolem
školy postupně vzniká arboretum, kde se
ţáci seznamují s nejznámějšími listnatými
a jehličnatými stromy.
Pedagogický sbor má 25 členů.
Všichni jsou plně kvalifikovaní.
Na škole působí Rada školy.

Obrázek 3-21 Budova školy

V rámci projektu Socrates Comenius

škola zahájila spolupráci se školami v Belgii, Slovinsku, Polsku, Itálii a Španělsku. Na
škole také probíhá řada projektů např.: Den Země, Zdravá výţiva, Pomáháme zvířátkům,
Týden zdravé výţivy, Dopravní výchova a Rama, správná svačinka, tím učení začíná! a
další. Škola také svým ţákům nabízí řadu zájmových krouţků. Ţáci prvního stupně mají
moţnost výběru z anglického jazyka, pohybových her a výpočetní techniky. Ţáci druhého
stupně si mohou vybrat internet a počítačové hry. Škola nabízí také náboţenství, a to jako
nepovinný předmět. Na škole je realizována řada volitelných předmětů. Sedmým ročníkům
jsou nabízeny předměty: Domácnost, pěstitelství. technická praktika. V osmém ročníku
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jsou to předměty: Seminář z českého jazyka, domácnost a sportovní hry. V devátém
ročníku si mohou ţáci vybírat ze semináře z českého jazyka, semináře z matematiky a
domácnosti.
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3.9.1 Tabulky a hodnocení
3.9.1.1 Tabulky

Tabulka 3.17 ZŠ T.G. Masaryka, Milevsko
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Tabulka 3.18 ZŠ T.G. Masaryka, Milevsko
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3.9.1.2 Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v šestém a osmém ročníku. Předmět je v šestém
ročníku pojmenován Výchova ke zdraví, v osmém ročníku předmět nese název Člověk a
ochrana zdraví. Hodinová dotace je v šestém ročníku jedna hodina týdně, v osmém ročníku
pak činí hodinová dotace tři hodiny týdně.
V šestém ročníku jsou obsahem učiva vztahy ve dvojici; vztahy a pravidla souţití
v prostředí komunity; dětství, puberta, dospívání; sexuální dospívání a reprodukční zdraví;
výţiva a zdraví; tělesná a duševní hygiena; reţim dne; ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy; ochrana člověka za
mimořádných událostí a podpora zdraví a její formy. V osmém ročníku se opakuje učivo
ochrany člověka za mimořádných událostí a také několik bodů z oblasti výţivy. Prohlubuje
se učivo sexuální výchovy a výţivy. Nově se ţáci seznamují s problematikou civilizačních
chorob, s auto-destruktivními závislostmi, a také s psychohygienou. Škola pořádá i
projekty, které se přímo týkají předmětu Výchova ke zdraví. Jedná se například o projekty
Týden zdravé výţivy a Dopravní výchova.
Výţiva se realizuje v šestém ročníku a její učivo se dále rozvíjí v osmém ročníku.
Škola také ţákům sedmým, osmým a devátým ročníkům nabízí volitelný předmět
domácnost, jehoţ obsahem je příprava pokrmů. Škola také pořádá jiţ dříve zmíněný
projekt Týden zdraví. Obsahem projektu je, ţe téma zdraví je začleněno do všech
předmětů, rodiče ţáků připravují zdravé svačinky, ţáci den začínají rozcvičkou a v kuchyni
se tento týden vaří, dle zásad zdravé výţivy.
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3.9.2 Stravování
Školu navštěvuje 408 ţáků. Součástí školy je školní kuchyně se školní jídelnou. Ve
školní kuchyni pracuje 9 zaměstnanců, včetně vedoucí školní jídelny. Z cizích strávníků
navštěvují školní jídelnu ţáci místního gymnázia. Ve škole se stravuje cca 98% ţáků školy.
Obědy se vydávají od 11 do 13:45 hodin. Stravování ţáků gymnázia, prvního a
druhého stupně je časově rozděleno.
Školní kuchyně zabezpečuje i pitný reţim ţáků. Za poplatek 100,- Kč za rok se ţáci
mohou v průběhu dne občerstvovat čajem ve školní jídelně. Na škole nejsou automaty na
nápoje či potraviny a
ve škole také není
bufet.

Škola

zapojena

do

je
akce

„Školní mléko“. Této
moţnosti vyuţívá cca
24% ţáků.
Ţáci
většinou

mají
moţnost

výběru ze dvou jídel,
pokud

ne,

tak

si

mohou vybrat alespoň

Obrázek 3-22 Interiér jídelny

přílohu.

Mezi

nejoblíbenější

jídla

patří rajská omáčka. Vedoucí školní jídelny nezaznamenala, ţe by nějaké jídlo bylo
vyloţeně neoblíbené. K pitím je ţákům nabízen čaj, mléko neochucené i ochucené a
ovocný nápoj.
Školní jídelna je velkých rozměrů. Na svou rekonstrukci teprve čeká. Stoly jsou
spojeny do řady, která čítá aţ šest stolů. Obědy se vydávají prostřednictvím čipu.
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3.10 2. Základní škola J. A. Komenského Milevsko
Základní škola J. A. Komenského v Milevsku je úplnou základní školou s 1. aţ 9.
postupným ročníkem. Škola vzdělává okolo 433 ţáků. Od 1. do 8. ročníku probíhá výuka
ve dvou paralelních třídách, v 9. Ročníku ve třech třídách.
Škola se nachází na sídliště v malém městě, odkud pochází většina ţáků. Pouze
několik ţáků dojíţdí z okolních vesnic. V blízkosti školy je autobusová zastávka a vlakové
nádraţí.
Škola je rozlehlý panelákový komplex 5 budov. V prvním a druhém paviloně se
nacházejí kmenové učebny 1. aţ 5. ročníku. Jedna učebna je určena pro odpočinkové
aktivity

ţáků.

Je

vybavena

rehabilitačním bazénem s míčky,
počítači, videem a televizorem.
Zde mohou ţáci pod dozorem
vyučujícího

trávit

čas

mezi

vyučováním. V učebnách 1. tříd
mohou

ţáci

vyuţívat

sedací

polštářky. Všechny učebny jsou
vybaveny

televizí,

videopřehrávačem a přehrávačem
CD. Ve třetím pavilonu se nachází
kmenové učebny pro 2. stupeň a
odborné

pracovny

–

cvičná

Obrázek 3-23 Budova 2. ZŠ J.A.
Komenského Milevsko

kuchyňka, učebna přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, jazyková učebna a
učebna hudební výchovy. Třídy 6. ročníku a učebny fyziky, chemie a přírodopisu jsou
vybaveny televizí a videem. Ve čtvrtém pavilonu se nachází školní jídelna, dvě počítačové
učebny, dílny, knihovna, pracovna výchovného poradce, třídy a šatny školní druţiny a
klubu. V pátém pavilonu jsou dvě tělocvičny, šatny pro tělesnou výchovu a sprchy. Za
pátým pavilonem se nachází školní hřiště s prolézačkou, venkovním stolem na stolní tenis,
tyčemi na šplhání, malou běţeckou dráhou, doskočištěm, koši na košíkovou a velkým
travnatým hřištěm. K výuce slouţí i školní zahrada s políčky, skleníkem a malým sadem.
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V aulách mezi třetím a čtvrtým pavilonem mohou děti během přestávek vyuţívat
stoly na stolní tenis a stolní fotbal.
Na chodbách školy jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad a sběr baterií.
Pedagogický sbor školy tvoří odpovídající počet pedagogů. Všichni jsou plně
kvalifikovaní, vyučující se nadále systematicky vzdělávají. Ve škole pracuje výchovný
poradce a poradce pro volbu povolání, pedagogický asistent, 2 specialisté na
environmentální výchovu, metodik prevence sociálně patologických jevů. Všichni učitelé
mají základní kurz první pomoci a jsou proškoleni v problematice ochrany člověka za
mimořádných situací.
Škola pořádá krátkodobé i dlouhodobé projekty. Třídy vyjíţdějí na kulturně,
historicky a přírodovědně zaměřené exkurze. Pro ţáky sedmých ročníků se pořádá lyţařský
kurz, pro ţáky čtvrtých tříd výcvik na dopravním hřišti, pro druhý a třetí ročník plavecký
výcvik. Jednou za dva roky se pořádá celoškolní projekt „Ochrana člověka za
mimořádných událostí“ a pravidelně se nacvičuje evakuace školy. Vyučující angličtiny
vyjíţdějí s ţáky kaţdý druhý rok do Anglie. V rámci environmentální výchovy ţáci třídí
odpad. Škola vyhlašuje čtyřikrát ročně sběr papíru, nejlepší třídy dostávají příspěvek na
školní výlet. Ţáci prvního stupně se zapojují do projektu „Zdravé zuby“, Ajax (preventivní
program Policie ČR).
Na škole funguje Rada školy, Sdruţení rodičů a přátel školy. Škola spolupracuje
s Městským úřadem v Milevsku, Městským muzeem v Milevsku, okolními mateřskými
školami, Policií ČR, dobročinným sdruţením Arkáda, hasiči, Městskou knihovnou v
Milevsku, Domovem dětí a mládeţe v Milevsku, Galerií M., Domem kultury a místním
kinem.
Z volitelných předmětů škola nabízí ruský jazyk, sportovní hry, společensko-vědní
seminář, přírodopisný seminář, fyzikální praktikum, zeměpisný seminář, příprava pokrmů,
digitální technologie, digitální fotografie. Z nepovinných předmětů je ţákům nabízen
německý jazyk či sborový zpěv.
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3.10.1 Tabulky a hodnocení
3.10.1.1 Tabulky

Tabulka 3.19 ZŠ J.A. Komenského, Milevsko
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Tabulka 3.20 ZŠ J.A. Komenského, Milevsko
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3.10.1.2 Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v šestém, sedmém a osmém ročníku. Hodinová
dotace je ve všech ročnících jedna hodina týdně.
V šestém ročníku je vyučován obsah kapitol Hodnota a podpora zdraví, Osobnostní
a sociální rozvoj. V sedmém ročníku se opakují kapitoly z šestého ročníku. Nově se
objevuje učivo: tělesná a duševní hygiena; stres a jeho vztah ke zdraví; civilizační choroby;
auto-destruktivní závislosti; skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání,
sexuální kriminalita. Z projektů, které se přímo týkají výchovy ke zdraví škola pořádá
projekt Ţivot bezpečně. Škola také pořádá jednou za dva roky celoškolní projekt „ Chování
člověka za mimořádných událostí“.
Výţiva se realizuje v osmém ročníku. Obsahem učiva jsou zásady zdravé výţivy;
pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu; denní stravování, pitný reţim;
alternativní směry ve výţivě; vliv ţivotních podmínek na zdraví; poruchy příjmu potravy.
V učivu chybí, pyramida výţivy, jídelníček, výţivové hodnoty potravin, ţiviny,
technologické zpracování potravin, pokrmy typu „fast food“ a výţiva vybraných skupin
obyvatelstva. Podle mého názoru by měla být výţiva zařazena i v niţších ročnících, aby si
ţáci včas vytvořili správné stravovací návyky. Také riziko poruch příjmu potravy se
bohuţel týká stále mladších ţáků. Jinak škola nabízí ţákům druhého stupně předmět
příprava pokrmů.
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3.10.2 Stravování
Školu navštěvuje 433 ţáků. Součástí školy je školní kuchyně a školní jídelna. Ve
školní kuchyni pracuje 6 kuchařek a jedna vedoucí školní kuchyně. Škola denně připravuje
500 jídel. Ve škole se stravuje 94% ţáků, zaměstnanci školy a cizí strávníci, především
z řad důchodců.
Obědy se vydávají od 10:45 do
13.45

hodin.

Stravování

cizích

strávníků a ţáků je časově rozděleno.
Stravování ţáků prvního a druhého
stupně je úplně odděleno. Kaţdý stupeň
má svou jídelnu s vlastním výdejovým
okénkem.
Školní jídelna nezajišťuje pitný
reţim ţáků. Nápoj je pouze součástí
obědového

menu.

Na

škole

nejsou

Obrázek 3-24 Interiér školní
jídelny

nápojové a potravinové automaty, ani bufet.
Ţáci mají minimálně dvakrát do týdne moţnost výběru ze dvou jídel.
Nejoblíbenějšími jídly jsou buchtičky se
šodó, těstoviny, rajská omáčka a kuřecí
řízky. Na přání ţáků školní jídelna ke
Dni dětí připravuje hranolky s kuřecím
masem.

Naopak

neoblíbené

jsou

luštěniny. Jídelna prvního stupně prošla
celkovou

rekonstrukcí

optimistickým
vybavena

Obrázek 3-25 Výdejní okénko

a

dojmem.

moderním

působí

Jídelna

je

nábytkem.

U

kaţdého stolu jsou čtyři místa k sezení.
Jídelna

druhého

stupně

na

svou

rekonstrukci teprve čeká. Na fotkách je pouze jídelna prvního stupně, neboť v době mé
návštěvy v jídelně druhého stupně probíhala beseda. Obědy se vydávají prostřednictvím
čipu.
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4 Vyhodnocení zjištěných dat
V následující kapitole interpretuji informace získané dotazníkovým šetřením a
analýzou školních vzdělávacích programů.

4.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření
V následujícím souhrnu dotazníkového šetření je vyhodnoceno deset dotazníků,
které vyplňovali učitelé Výchovy ke zdraví, nebo předmětu zahrnující učivo výchovy ke
zdraví na náhodně vybraných deseti základních školách. Devět z deseti dotazovaných jsou
ţeny, jeden je muţ.
Dotazníkové šetření bylo provedeno na deseti školách v Jihočeském kraji.
Konkrétně na:
ZŠ Dříteň
1. ZŠ Milevsko
2. ZŠ Milevsko
ZŠ Opařany
ZŠ Týn nad Vltavou – Hlinecká
ZŠ Týn nad Vltavou – Malá Strana
ZŠ Bechyně – Školní
ZŠ Bechyně – Libušina
ZŠ Bernartice
ZŠ Malšice

Na otázku číslo 1. „Jak dlouho učíte na základní škole?“ bylo zodpovězeno:
a) do 5 let

0

|

0%

b) 5 – 15 let

4

|____

40%

c) více jak 15 let

6

|______

60%

U většiny dotazovaných je školní praxe větší jak 15 let. Předmět nevyučují učitelé
s praxí menší neţ pět let. Na všech školách je tedy předmět vyučován vesměs zkušenými
kantory.
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Na otázku číslo 2. „Jak dlouho již vyučujete předmět „Rodinná výchova“
případně „Výchova ke zdraví“?“ bylo zodpovězeno:
a) do 5 let

5

|_____

50%

b) 5 – 15 let

4

|____

40%

c) více jak 15 let

1

|_

10%

Polovina dotazovaných vyučuje Výchovu ke zdraví, nebo předmět s tímto
zaměřením méně neţ pět let. Druhá polovina má s vyučováním těchto předmětů jiţ letité
zkušenosti.
Na otázku číslo 3. „Jste učitelem s aprobací „Rodinná výchova“?“ bylo
zodpovězeno:
a) ano

0

|

0%

b) ne

10

|__________

100%

Ani na jedné ze zkoumaných škol nepůsobí pedagog s aprobací rodinná výchova či
výchova ke zdraví.
Na otázku číslo 4. „Uveďte své aprobační předměty:“ bylo zodpovězeno:













Německý jazyk
Ruský jazyk
Český jazyk
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Branná výchova
Biologie (Přírodopis)
Chemie
Zeměpis
Dějepis
Pedagogika

1
2
2
1
1
1
1
5
3
2
1
1

|_
|__
|__
|_
|_
|_
|_
|_____
|___
|__
|_
|_

Aprobační předměty jednotlivých pedagogů jsou různorodé. Dotazník ukázal, ţe
nejčastěji je oblast výchovy ke zdraví vyučována pedagogy, kteří mají aprobaci
přírodovědných předmětů - biologie (přírodopis) a chemie.
Na otázku číslo 5. „Uveďte předměty, které na ZŠ převážně vyučujete:“ bylo
zodpovězeno:
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Německý jazyk
Ruský jazyk
Český jazyk
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Přírodopis
Chemie
Zeměpis
Dějepis
Pěstitelské činnosti
Občanská výchova

0/1
1/2
1/2
2/1
1/1
2/1
6/5
3/3
2/2
1/1
2/0
2/0

|
|_
|_
|__
|_
|__
|______
|___
|__
|_
|__
|__

(za lomítkem aprobovaní pedagogové)
Mimo výchovy ke zdraví tito respondenti nejčastěji vyučují přírodopis a chemii.
Na otázku číslo 6. „Uveďte počet aprobovaných učitelů „Rodinné výchovy“
na vaší škole:“ bylo zodpovězeno:


0

|

0%

Na školách, kde bylo provedeno dotazníkové šetření, nepůsobí ani jeden učitel
s aprobací rodinná výchova.
Na otázku číslo 7. „Jaký máte vztah k „Výchově ke zdraví“?“ bylo
zodpovězeno:
a) povaţuji ji za důleţitou

7

|_______

70%

b) povaţuji ji za zveličované téma

0

|

0%

c) nemám vyhraněný vztah

3

|___

30%

Vztah jednotlivých respondentů k tomuto předmětu je vesměs kladný, neboť 70%
z nich ji povaţuje za důleţitou.
Na otázku číslo 8. „Je podle vašeho názoru „Výchova ke zdraví“ důležitá pro
budoucí život žáků?“ bylo zodpovězeno:
a) ano

7

|_______

70%

b) spíše ano

3

|___

30%

c) spíše ne

0

|

0%

d) ne

0

|

0%
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I v této otázce se většina respondentů shoduje a povaţuje výchovu ke zdraví za
významnou pro budoucí ţivot ţáků.
Na otázku číslo 9. „Zvolili jste „Výchovu ke zdraví“ ve vašem ŠVP jako
samostatný předmět 2. stupně základní školy?“ bylo zodpovězeno:
a) Ano





100%

Rodinná výchova
Výchova ke zdraví
Etika

b) Ne

2
7
1

|__
|_______
|_

0

|

0%

Všechny zkoumané školy zařadily předmět samostatně. Předmět pojmenovaly
Rodinná výchova, Výchova ke zdraví a jedna škola pojmenovala předmět jako Etiku.
Na otázku číslo 10. „Pokud ano, doplňte hodinovou dotaci v daném ročníku“
bylo zodpovězeno:
a) 6. Ročník

6

|______

30%

b) 7. Ročník

8

|________

40%

c) 8. Ročník

8

|________

40%

d) 9. Ročník

6

|______

30%

Nejčastěji se předmět zařazuju do sedmého a osmého ročníku.
Na otázku číslo 11. „Pokud nemáte „Výchovu ke zdraví“ na 2. stupni jako
samostatný předmět. Do jakých ročníků jste vřadili tematické okruhy oboru
„Výchova ke zdraví“?“ bylo zodpovězeno:
a) 6. Ročník



ano
ne

1
-

|_

1
-

|_

1

|_

b) 7. Ročník



Ano
Ne

c) 8. Ročník


Ano
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Ne

-

d) 9. Ročník



Ano
Ne

1
-

|_

„U předmětů uveďte, zda jste do něj zařadili některý z tematických okruhů
oboru„Výchova ke zdraví“: (použijte ANO – NE )“















Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Dějepis
Výchova k občanství
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

1
1
0

|_
|_
|

0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1

|
|_
|
|
|
|_
|_
|
|
|_
|_

Ač všichni respondenti v předcházející otázce uvedli, ţe výchovu ke zdraví vyučují
jako samostatný předmět, tak tematické okruhy oboru Výchova ke zdraví zařadila jedna
škola (ZŠ Malšice, kde předmět pojmenovali Etika) do všech ročníků druhého stupně.
Tematické okruhy výchovy ke zdraví zařadila ZŠ Malšice do českého jazyka a
literatury, cizího jazyka, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, tělesné výchovy a pracovních
činností.
Na otázku číslo 12. „Vyskytl se při zařazování očekávaných výstupů a učiva
„Výchovy ke zdraví“ některý z uvedených problémů?“ bylo zodpovězeno:
a) při počátečním rozdělování tematických okruhů do ročníků



ano
ne

1
9

|_
|_________

10%
90%

1
8

|_
|________

10%
80%

b) zařazení určitého tématu do ročníku



ano
ne
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c) provázat některé učivo s navazujícím učivem v jiném předmětu



ano
ne
- Konkrétně kterého?

1
|_
9
|_________
Př, Tv, Ov

10%
90%

d) jiný problém
- Jaký?

Název předmětu

90% respondentů nemá problémy při zařazování očekávaných výstupů a učiva
výchovy ke zdraví. Pouze jeden respondent uvedl, ţe problémy registroval (ZŠ Malšice).
Dále uvedl, ţe problém spatřoval v názvu předmětu. Na jeho podnět byl předmět
pojmenován Etika.
Na otázku číslo 13. „Navazovali jste při tvorbě ŠVP na učivo z 1. stupně?“
bylo zodpovězeno:



Ano
Ne

10
0

|__________ 100%
|
0%

Všichni dotazovaní odpověděli, ţe při tvorbě ŠVP navazovali na učivo 1. stupně.
Na otázku číslo 14. „Jaké využíváte formy vyučování a vyučovací metody ve
„Výchově ke zdraví“?“ bylo zodpovězeno:
Organizační formy vyučování:








Frontální vyučování
Skupinové vyučování
Kooperativní vyučování
Individualizované vyučování
Projektové vyučování
Exkurze
Domácí učební práce ţáků

8
10
8
4
7
5
5

|________
|__________
|________
|____
|_______
|_____
|_____

9
9
8
8
6
7
9

|_________
|_________
|________
|________
|______
|_______
|_________

Vyučovací metody:
Slovní:








Výklad, přednáška
Rozhovor, dialog
Diskuze
Beseda
Brainstorming, Brainwriting
Písemná práce, testy
Práce s textem, obrazem
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Názorně demonstrační:






Pozorování předmětů, jevů
Předvádění modelů, činností
Demonstrace obrazů
Práce s grafy, tabulkahmi
Projekce (video, internet)

6
8
9
6
10

|______
|________
|_________
|______
|__________

9
5
8
8
8
7
7

|_________
|_____
|________
|________
|________
|_______
|_______

Praktické:
 Nácvik, pohyb. a prac. dovedností
 Praktické pracovní činnosti
 Grafické a výtvarné činnosti
 Didaktické hry
 Simulační a situační
 Inscenační
 Dramatické
Další – jaké?

Z organizačních forem vyučování se nejčastěji vyuţívá skupinové vyučování. Ze
slovních vyučovacích metod je nejčastěji zastoupen výklad, rozhovor, dialog, práce
s textem a práce s obrazem. U názorně demonstračních metod je nejvíce vyuţívanou
metodou projekce. Dále praktické metody, jsou nejčastěji zastoupeny metodou nácviku
pohybových a pracovních dovedností.
Na otázku číslo 15. „Jaké instituce zapojujete nebo chcete zapojit
v souvislosti s preventivní ochranou zdraví?“ bylo zodpovězeno:
a) Centra drogové prevence

9

|_________

29%

b) Stanice ekologické výchovy

3

|___

9,5%

c) Policie ČR

6

|______

18%

d) Zdravotníci

6

|______

18%

e) Sportovní centra

1

|_

3%

f) Hygienické stanice

0

|

0%

g) Český červený kříţ

4

|____

13%

h) Další:
- Které?

Chráněné dílny, Harmonie ČB 9,5%
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Nejčastěji zapojované instituce v souvislosti s preventivní ochranou zdraví jsou
Centra drogové prevence, Policie ČR, zdravotníci. Školy rovněţ do preventivního
programu zapojují regionální instituce: Harmonie České Budějovice (centrum zdraví) a
celostátní

instituce:

Chráněné

dílny

(nejvýznamnější

zaměstnavatel

zdravotně

postiţených).

Na otázku číslo 16. „Realizujete celoškolní, ročníkové nebo třídní projekty
zaměřené na „Výchovu ke zdraví“?“ bylo zodpovězeno:
a) Celoškolní




Ano
Ne
Zatím ne

0
7
3

|
|_______
|___

0%
70%
30%

Ano
Ne
Zatím ne

5
1
4

|_____
|_
|____

50%
10%
40%

Ano
Ne
Zatím ne

7
2
1

|_______
|__
|_

70%
20%
10%

b) Ročníkové



c) Třídní




Na otázku, zda na dané škole realizují celoškolní projekty zaměřené na „Výchovu
ke zdraví“ odpověděla většina respondentů, ţe nerealizuje. Ročníkové projekty realizuje
polovina dotazovaných a třídní projekty jsou realizovány na většině škol.
Na otázku „Pokud odpovíte ano – uveďte konkrétní realizovaný projekt:“
respondenti uvedli tyto projekty:
Z ročníkových projektů jsou na zkoumaných školách realizovány projekty s názvy:
Zdravý ţivotní styl, Odívání, Drogy, Zdravá výţiva, Vlivy na zdraví.
Z třídních projektů jsou na zkoumaných školách realizovány projekty s názvy: Můj
šťastný den, Moje rodina, Jaký jsem?, Řekni drogám ne, Desatero rad, Ochrana člověka za
mimořádných událostí, Drogy.
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Na otázku číslo 17. „Jak ověřujete dovednosti, znalosti a kompetence, které
má žák získat?“ bylo zodpovězeno:
a) Testem

8

|________

b) Ústním přezkoušením

2

|__

c) Diskuzí

7

|_______

d) Zadáním praktického úkolu

6

|______

5

|_____

5

|_____

7

|_______

e) Zadáním referátu na dané nebo
vybrané téma
f) Zadáním vypracování prezentace
k určenému tématu
g) Pozorováním ţáků v modelových
situací
h) Jinak, jak?

Učitelé nejčastěji ověřují znalosti ţáků prostřednictvím testu, diskuze či pozorování
ţáků v modelových situacích.
Na otázku číslo 18. „Jakým způsobem si ověřujete, že žáci zaujmou trvalé
postoje k celoživotní podpoře a ochraně zdraví?“ bylo zodpovězeno:
a) Ověřujeme hlavně
při praktických cvičeních
b) Ověřujeme pomocí testů

3

|___

3

|___

c) Nevíme zatím jak prokazatelně ověřovat 4

|____

d) Neověřujeme

0

|

e) Jiná odpověď

diskuzí

Většina dotazovaných učitelů neví, jak spolehlivě ověřovat postoje ţáků ke zdraví.
Zbylí učitelé ověřují postoje ţáků ke zdraví pomocí praktických činností a pomocí testů.
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Na otázku číslo 19. „Obsahuje „Výchova ke zdraví“ více či méně než původní
předmět „Rodinná výchova“?“ bylo zodpovězeno:
a) Obsahuje toho více

2

|__

20%

b) Stále stejné mnoţství učiva

5

|_____

50%

c) Obsahuje toho méně

2

|__

20%

některá témata se rozšířila, jiná se vypustila

10%

d) Jiný názor:

Polovina učitelů je přesvědčena ţe předmět Výchova ke zdraví obsahuje stejné
mnoţství učiva jako předmět Rodinná výchova. Druhá polovina si myslí, ţe se předmět
rozšířil, či zúţil a objevil se i názor, ţe některá témata se rozšířila a jiná naopak vypustila.
Na otázku číslo 20. „Na co zaměřujete ve vaší škole obsah předmětu „Výchova ke
zdraví“?“ bylo zodpovězeno:
Zaměřujeme se
a) Více na zdraví

7

|_______

b) Více na výţivu

6

|______

c) Více na ochranu ţivota a prevenci rizik 7

|_______

d) Více na vztahy mezi lidmi

7

|_______

e) Více na dospívání a pubertu

5

|_____

f) Více na funkci rodiny

3

|___

g) Nepreferujeme ţádné téma

3

|___

h) Jiné preference
- Jaké?

bezpečný internet

Nejvíce dotazovaných učitelů zaměřuje obsah předmětu převáţně na zdraví,
ochranu ţivota a prevenci rizik, vztahy mezi lidmi a na výţivu.
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4.2 Vyhodnocení analýzy ŠVP – základní údaje
Analýza školních vzdělávacích programů byla provedena na třiceti základních
školách v Jihočeském kraji. Konkrétně byl výzkum zaměřen na předmět Výchova ke
zdraví, nebo na předměty s tímto zaměřením.
4.2.1 Vyhodnocení charakteristiky ŠVP
Ze třiceti zkoumaných školních vzdělávacích programů koresponduje pouze jeden
název školního ŠVP se zdravím.
Tři školy z třiceti zkoumaných (10% škol) nerealizují ţádné projekty týkající se
zdraví. Naopak 27 (90%) škol realizuje krátkodobé či dlouhodobé projekty, které jsou
zaměřeny na podporu zdraví.
4.2.2 Vyhodnocení charakteristiky Výchovy ke zdraví

Zařazení Výchovy ke zdraví jako samostatného předmětu
28 škol zařadilo výchovu ke zdraví jako samostatný předmět. Pouze dvě školy
integrovaly výchovu ke zdraví do jiných předmětů (občanská výchova, přírodopis). 23 škol
zařadilo výchovu ke zdraví jako samostatný předmět s názvem Výchova ke zdraví. Čtyři
školy pojmenovaly předmět Rodinná výchova. Jedna škola zvolila název Etika.
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Výsledky ukazuje graf:

Zařazaní Výchovy ke zdraví do
učebního plánu
Počet škol v (%)

100%
80%

60%
40%
20%
0%
Zařezen jako samostatný předmět

Integrován do jiných předmětů

Graf 4-1 Zařazení Výchovy ke zdraví do učebního plánu
Zařazení Výchovy ke zdraví do jednotlivých ročníků
Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe výchova ke zdraví je nejčastěji zařazována do
osmého ročníku. Z třiceti zkoumaných škol ji do osmého ročníku zařadilo 77% škol.
Naopak nejméně byl tento předmět zařazován v devátém ročníku. Zařadilo ho 53% škol.
Výsledky ukazuje graf:

Počet škol v(%)

Zařazení Výchovy ke zdraví do
jednotlivých ročníků
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6.rořník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

Graf 4-2 Zařazení Výchovy ke zdraví do jednotlivých ročníků
V následujícím grafu (graf číslo 4-6) je pro větší přehlednost, na vzorku deseti škol
znázorněn příklad začlenění výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ.
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Výuka "Výchovy ke zdraví" dle ročníků
ZŠ Milevsko J.A.K.
ZŠ Milevsko T.G.M.

ZŠ Malšice

Školy

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá strana
ZŠ Týn nad Vltacou, Hlinecká

6. ročník
7. ročník

ZŠ Opařany

8. ročník
9. ročník

ZŠ Bernartice
ZŠ Bechyně, Školní 293
ZŠ Bechyně, Libušina 164

ZŠ Dříteň
0

1

2

3

4

Počet ročníků

Graf 4-3 Výuka "Výchovy ke zdraví" dle ročníků
Časová dotace pro Výchovu ke zdraví
Více jak polovina škol vyuţila tři hodiny z časové dotace pro výuku výchovy ke
zdraví. Dvě školy integrovaly výchovu ke zdraví do jiných předmětů. U jedné
z dotazovaných škol činila dotace pouze jednu hodinu, coţ je pod rámec minimální časové
dotace.
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Výsledky ukazuje graf:

Časová dotace pro Výchovu ke zdraví
60%

50%

Počet škol v (%)

40%
30%
20%
10%

0%
1. hodina

2. hodiny

3. hodiny

4. hodiny

Graf 4-4 Časová dotace pro Výchovu ke zdraví
Uvedení klíčových kompetencí
Seznam klíčových kompetencí, které předmět rozvijí, uvedla většina zkoumaných
škol. Pouze jedna škola tak neučinila.

Vyuţití disponibilní časové dotace
Disponibilní časovou dotaci vyuţilo celkem 19 škol, coţ je 63% ze všech
analyzovaných škol. Jednu disponibilní časovou dotaci vyuţilo 16 škol, dvě disponibilní
časové dotace vyuţily tři školy.

Uspořádání učiva
Analýzou školních vzdělávacích programů jsem došla k závěru, ţe většina škol
(přes 60%) uspořádala učivo cyklicky i lineárně. Témata na sebe vzájemně navazují a
zároveň dochází k jejich opakování a prohlubování.
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Výsledky ukazuje graf:

Uspořádání učiva
70%

Počet škol v (%)

60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
Cyklické

Lineární

Obojí způsob

Graf 4-5 Uspořádání učiva
18 zkoumaných škol uvedlo u učiva mezipředmětové vztahy. 21 škol uvádí
průřezová témata a pouze deset škol odkazuje na projekty a kurzy.

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova ke zdraví
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
Multikulturní výchova
Environmentální výchova
Mediální výchova

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
11
17
15
12
4
5
7
8
1

3

3

4

4
5
4

9
7
8

7
6
7

7
6
7

Tabulka 4.1 Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova ke
zdraví
Ve školních vzdělávacích programech devíti škol nebyla uvedena průřezová témata.
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4.3 Vyhodnocení analýzy ŠVP – začlenění učiva
Zařazení učiva Výchovy ke zdraví do ŠVP v Jihočeském kraji

Začlenění "Výchovy ke zdraví" do ŠVP v Jihočeském kraji
Morální rozvoj
Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace
Psychohygiena

Seberegulace a sebeorganizace činností a…
Sebepoznání a sebepojetí
Podpora zdraví v komunitě
Podpora zdraví a její formy
Celostátní pojetí člověka ve zdraví a nemoci
Ochrana člověka za minořádných událostí
Manipulativní reklama a informace
Dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany…
Bezpečné chování
Skryté formy a stupně individuálního násilí…
Autodestruktivní závislosti
Civilizační choroby
Stres a jeho vztah ke zdraví
Ochrana před přenosnými i nepřenosnými…
Reţim dne
Tělesná a duševní hygiena
Výţiva a zdraví
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví
Dětství, puberta, dospívání
Vztahy a pravidla souţití v prostředí…
Vztahy ve dvojici
0

5

10

15

20

25

30

Počet škol

Graf 4-6 Začlenění "Výchovy ke zdraví" do ŠVP v Jihočeském kraji
Z grafu č. 4–6 je patrné, ţe nejčastěji se do učiva výchovy ke zdraví zařazuje oblast
výţivy a zdraví, autodestruktivních závislostí. Dalšími nejvíce četnými tématy jsou:
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Tělesná a duševní hygiena, dětství, puberta, dospívání a oblast sexuální dospívání a
reprodukční zdraví. Naopak nejméně začleňovaným učivem je téma podpory zdraví
v komunitě a morální rozvoj.

Zařazení podtémat kapitoly Výţiva a zdraví

Zařazení podtémat kapitoly Výživa a zdraví
12%
10%
8%
6%
4%

poruchy přijmu potravy :
anorexie, bulimie

nevhodné stravování

vliv životního prostředí na zdraví :
ovzduší, voda, půda, hluk, záření,…

výživa vybraných skupin
obyvatelstva

pokrmy typu „ fast food“

technologické zpracování potravin

složky potravy: živiny

výživové hodnoty potravin

zastoupení potravin v jídelníčku:
sestavení jídelníčku

pyramida výživy

denní stravování, pitný režim

pestrá strava, potraviny rostlinného
a živočišného původu

zásady zdravé výživy

0%

alternativní směry ve výživě :
vegetariánství, makrobiotika, biop…

2%

Graf 4-7 Zařazení témat týkající se výţivy a zdraví
Graf č. 4-7 znázorňuje začlenění jednotlivých podtémat kapitoly Výţiva a zdraví.
Z grafu vyplývá, ţe nejvíce škol zařadilo do svých školních vzdělávacích programů zásady
zdravé výţivy. Naopak nejméně se na školách vyučuje téma výţiva vybraných skupin
obyvatelstva.
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Zařazení jednotlivých kapitol tématu „Výţiva a zdraví" dle ročníků

Učivo "Výţiva a zdraví"
ZŠ Milevsko J.A.K.
ZŠ Milevsko T.G.M.

ZŠ Malšice

Školy

ZŠ Týn nad Vltavou, Malá
strana
ZŠ Týn nad
Vltavou, Hlinecká

9. ročník
8. ročník

ZŠ Opařany

7. ročník
6. ročník

ZŠ Bernartice
ZŠ Bechyně, Školní 293
ZŠ Bechyně, Libušina 164
ZŠ Dříteň
0

2

4

6

8

10

12

14

Počet kapitol

Graf 4-8 Učivo "Výţiva a zdraví"
Následující graf (graf číslo 4-8) znázorňuje u vzorku škol příklady začlenění učiva
výţivy a zdraví do jednotlivých ročníků a zároveň hloubku výuky výţivy a zdraví
v jednotlivých ročnících. Pro větší přehlednost a orientaci v grafu uvádím pouze deset škol.
Z grafu vyplývá, ţe nejčastěji se učivo výţivy a zdraví vyučuje v šestém ročníku.
Naopak nejméně a jen okrajově se tato oblast vyučuje v devátém ročníku.
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Začlenění tematických okruhů Výchovy ke zdraví do ŠVP
Učivo výchovy ke zdraví je zařazeno do šesti tematických oblastí. 18 škol (60%)
začlenilo do výchovy ke zdraví všech šest tematických okruhů. Nejméně vyučovaný okruh
je hodnota a podpora zdraví. Ani jeden bod z této oblasti nezařadilo devět škol (27%).
Naopak okruh rizika ohroţující zdraví a jejich prevence nezařadila pouze jedna škola.
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4.4 Vyhodnocení stravování
Podmínky stravování byly zdokumentovány na deseti podrobněji zkoumaných
školách.

Návštěvnost školních jídelen

Návštěvnost školních jídelen
Návštěvnost v (%)

120%
100%
80%
60%
40%
20%

2. Základní škola J. A.
Komenského Milevsko

1. Základní škola T. G. Masaryka
Milevsko

Základní škola Malšice

Základní škola Týn nad Vltavou
– Malá Strana

Základní škola Týn nad Vltavou
– Hlinecká

Základní škola Opařany

Základní škola Bernartice

Základní škola Bechyně, Školní
293

Základní škola
Bechyně, Libušina 164

Základní škola Dříteň

0%

Graf 4-9 Návštěvnost školních jídelen
Jak je patrné z grafu, tak návštěvnost školních jídelen se v průměru pohybuje na
83,2%. Tento stav je dán tím, ţe někteří ţáci se stravují doma, nebo si obědy kupují mimo
školu.

Hodnocení stravování na školách
V následující tabulce jsou přehledně vyhodnocena některá hlediska školního
stravování. Konkrétně jsem hodnotila moţnost výběru z několika jídel, moţnost objednání
svačin, zapojeni školy do akce „Školní mléko“, zabezpečení pitného reţimu jídelnou. Dále
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jsem vyhodnotila moţnosti doplňkového stravování na školách prostřednictvím prodejních

Školní jídelny

Výběr z jídel
(ze dvou
obědů)

Možnost
objednání
svačin

Akce "Školní
mléko"

Zabezpečení
pitného režimu
jídelnou

Nápojoví
automat

Autonat na
jídlo

Bufet

automatů a bufetů.

ZŠ Dříteň
ZŠ Bechyně, Libušina 164
ZŠ Bechyně, Školní 293
ZŠ Bernartice
ZŠ Opařany
ZŠ Týn nad Vltavou – Hlinecká
ZŠ Týn nad Vltavou – Malá Strana
ZŠ Malšice
1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko

NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
NE

ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE

Tabulka 4.2 Hodnocení stravování na školách
Z tabulky číslo 4.2 vyplývá, ţe 40% hodnocených školních jídelen nabízí svým
ţákům moţnost výběru ze dvou jídel. 20% školních jídelen nabízí ţákům doobjednání
svačin. Cena jedné svačiny se pohybuje kolem osmi korun. Této moţnosti vyuţívá cca
30% ţáků. Svačina je tvořena například pečivem a ovocem či mléčným výrobkem. 50%
zkoumaných škol je zapojeno do akce „Školní mléko“. 70% škol zabezpečuje pitný reţim
ţáků prostřednictví školních jídelen.
Ani na jedné ze zkoumaných škol není automat na jídlo. Pořízení automatů na jídlo
bylo v minulosti provedeno na dvou z těchto školách, ale nakonec bylo od této distribuce
upuštěno. Hlavní důvodem byl prodej potravin, které jsou pro děti nevhodné. Naopak na
40% škol je instalován nápojový automat, který zabezpečuje či doplňuje pitný reţim ţáků
během dne. Polovina škol nabízí ţákům nákup potravin a nápojů ve školním bufetu. Jedna
ze zkoumaných škol touto formou distribuuje pouze mléčné výrobky a pečivo. Ostatní
bufety prodávají i potraviny, které pro děti nejsou příliš vhodné. Například sladkosti a
sladké nápoje.
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4.5 Vyhodnocení hypotéz
Na začátku výzkumného šetření jsem stanovila hypotézy, podle kterých jsem
předpokládala jak dotazníkové šetření, analýza ŠVP a jiných školních dokumentů dopadne.
Některé hypotézy se potvrdily, některé naopak vyvrátily.

H1: Alespoň 20 škol ze 30 zkoumaných škol zařadí Výchovu ke zdraví
jako samostatný předmět.
V této hypotéze došlo k pozitivnímu zjištění. Výzkumné šetření ukázalo, ţe 28 škol
ze 30 zkoumaných škol zařadilo výchovu ke zdraví jako samostatný předmět. Toto zjištění
je velmi pozitivní, neboť ukazuje, ţe základní školy si uvědomují, jak je důleţité
vychovávat budoucí generace ke zdravému způsobu ţivota.
Školy, které nezařadily výchovu ke zdraví, jako samostatný předmět, tak učivo
integrovaly do jiných předmětů. Konkrétně se jednalo o předměty Přírodopis a Občanská
výchova.

H2: Nejčastěji se do učiva Výchovy ke zdraví zařazuje oblast Výţiva a
zdraví
Tato hypotéza se potvrdila. Oblast výţiva a zdraví se spolu s oblastí
Autodestruktivní závislosti nejčastěji zařazuje do učiva výchovy ke zdraví.

H3: Nejčastěji se na základních školách vyučuje Výchova ke zdraví
v šestém ročníku.
Tato hypotéza byla chybná. Ukázalo se, ţe nejčastěji se na základních školách
vyučuje výchova ke zdraví v osmém ročníku. Naopak nejméně se vyučuje v šestém
ročníku, coţ byl původní předpoklad.

H4: Všechny školy zařadí do svých školních vzdělávacích programů
učivo Výţiva a zdraví.
Tato hypotéza nebyla potvrzena. Dvě školy nezařadily učivo výţivy a zdraví do
ŠVP.
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H5: Nejméně na pěti z deseti škol bude výchovu ke zdraví vyučovat
aprobovaný učitel rodinné výchovy.
Tato hypotéza byla naprosto vyvrácena. Ani na jedné ze škol nevyučuje výchovu ke
zdraví učitel s aprobací rodinná výchova.

H6: 20 škol z 30 zkoumaných realizuje projekty týkající se zdraví
Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe projekty týkající se zdraví realizuje 27 škol
z 30. To je 90% všech škol. Toto zjištění hodnotím kladně, neboť z něho vyplývá, ţe
většina škol aktivně podporuje zdraví svých ţáků.

H7: Více jak 75% ţáků bude dávat přednost obědu ve školní jídelně,
před koupí jídla jinde.
Sedmá hypotéza byla potvrzena. Obědu ve školní jídelně dává přednost cca 83,2%
ţáků. Toto zjištění je velmi pozitivní, neboť školní jídelny ţákům připravují vyváţenou
stravu, coţ je nezbytné pro jejich zdravý vývoj.

H8: Minimálně čtyři školní jídelny z deseti, budou nabízet ţákům výběr
z více jídel.
Osmá hypotéza byla rovněţ potvrzena. Čtyři školní jídelny nabízejí svým ţákům
moţnost výběru ze dvou jídel. Ze strany ţáků je moţnost výběru hodnocena kladně a
obědy se tak pro ně stávají rozmanitější. Obědy však musí být do jídelníčku zařazeny
takovým způsobem, aby se udrţela rovnováha jídelníčku a ţák se některým potravinám
nemohl vyhnout.

H9: Alespoň tři školní jídelny z deseti nabízejí také svačiny.
Poslední hypotéza nebyla potvrzena. Pouze dvě školní jídelny nabízejí ţákům
kromě obědů i svačiny. Jak se ukázalo, tak této moţnosti vyuţívá cca 30% ţáků a cena
jedné svačiny se pohybuje kolem osmi korun. Za malou částku, tak ţáci dostávají kvalitní
svačinu, která je tvořena pečivem a ovocem či mléčným výrobkem.
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5 Shrnutí výzkumného šetření
Na základě výzkumného šetření lze konstatovat, ţe většina škol zdraví aktivně
podporuje. A to jak teoreticky - výukou (začleněním výchovy ke zdraví do ŠVP), tak i
prakticky (90% škol realizuje projekty týkající se zdraví).
Téměř všechny školy zařazují do svých osnov výchovu ke zdraví jako samostatný
předmět. Konkrétně, tak učinilo 93% škol. Nejčastěji je výchova ke zdraví zařazována do
osmého ročníku, naopak nejméně se vyučuje v devátém ročníku. Tento fakt, je zřejmě dán
tím, ţe většina škol se snaţí ţáky devátých ročníků připravovat na přijímací řízení na
střední školy a od zařazování výchovy ke zdraví často upouští. Více jak polovina škol
dotovala předmět třemi hodinami a vyuţila tak hodiny z disponibilní časové dotace. Toto
zjištění poukazuje na to, ţe školy se snaţí aktivně podporovat postoje ţáků ke zdraví.
Více jak polovina škol zařadila do svých osnov všech šest tematických okruhů
z doporučeného

učiva,

které

je

uvedeno

v Rámcovém

vzdělávacím

programu.

Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe nejčastěji se do učiva zařazuje oblast Výţivy a zdraví.
Tomuto tématu jsem ve své práci věnovala zvýšenou pozornost. Hodnotím proto velmi
pozitivně, ţe většina škol se této oblasti věnuje intenzivněji. Necelá polovina škol učivo
výţivy cyklicky opakuje a prohlubuje napříč ročníky.
Od školního roku 2007/2008 se na všech základních školách v České republice
začalo vyučovat podle školních vzdělávacích programů. V době konání výzkumu (duben listopad 2009) však 30% škol ještě nemělo vzdělávací obsah Výchovy ke zdraví
propracován na vyhovující úrovni a objevovaly se chyby. Některé školy nezařadily
důleţitá témata. U dvou škol nebylo učivo rozděleno do ročníků, nebo byly uvedeny jen
tematické celky bez konkrétního učiva. Nejčastěji se vyskytovaly tyto nedostatky: 40%
neuvádí mezipředmětové vztahy, 30 % neuvádí průřezová témata a 67 % škol neodkazuje
na projekty a kurzy, které v některých případech i realizuje.
Velmi pozitivně však hodnotím, ţe všechny školy, které se zúčastnily
dotazníkového šetření, navazují výchovou ke zdraví na učivo prvního stupně. Neboť
hodnoty, které si osvojíme v dětství, si sebou neseme do dospělosti. Úkolem školy je
vychovávat ţáky, kteří chápou zdraví jako nejvyšší ţivotní hodnotu.
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Z výzkumného šetření školního stravování vyplynulo, ţe je na dobré úrovni.
Návštěvnost školních jídelen se pohybuje kolem 83 %. Coţ poukazuje na to, ţe většina
rodičů ţáků základních škol má ke školnímu stravování důvěru. Důvěra je dána především
tradicí školního stravování v České republice a také přísnými pravidly, kterými se
stravování na základních školách řídí. Z výzkumu je patrné, ţe čtyři školní jídelny nabízí
výběr ze dvou jídel a dvě nabízí ţákům i svačinu. V devadesáti procentech školy
zabezpečují pitný reţim ţáků. V průběhu dne mohou ţáci tekutiny doplňovat ve školní
jídelně či zakoupením nápojů z automatu, nebo ve školním bufetu.
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Závěr
Cílem diplomové práce bylo zmapovat implementaci výchovy ke zdraví do
školních vzdělávacích

programů

na

vybraných

základních školách. Dále pak

zdokumentovat úroveň stravování, která je ţákům na jednotlivých školách poskytována.
Výsledky výzkumného šetření ukazují, ţe podpora zdraví má své pevné místo ve
většině školních vzdělávacích programů. O tom svědčí zařazení výchovy ke zdraví jako
samostatného předmětu na většině zkoumaných škol. Tato podpora také jednoznačně
vyplývá z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno mezi učiteli výchovy ke zdraví.
Také propracování učiva v ŠVP a zařazení tematických okruhů je na většině škol na
dobré úrovni. V některých školních vzdělávacích programech lze sledovat absenci
detailnějšího rozpracování. U těchto škol je nezbytné, aby bylo učivo výchovy ke zdraví
lépe zpracováno.
Z výzkumu také vyplynulo, ţe na zkoumaných školách předmět nevyučuje ani
jeden aprobovaný učitel. Jsem přesvědčena o tom, ţe kaţdý ţák má právo na opravdu
odborné rady od pedagoga, který se ve svém oboru neustále vzdělává.
Z šetření je patrné, ţe nejčastěji se do předmětu Výchova ke zdraví zařazuje oblast
Výţiva a zdraví. Pokud se pedagogové snaţí své ţáky naučit zdravému stravování, tak je
nezbytné, aby škola byla v součinnosti se školní jídelnou. Školní jídelna by měla jít
příkladem a podporovat ţáky v návycích zdravého stravování.
Výchova ke zdraví přesahuje rámec předmětu a měla by se prolínat celým
základním vzděláváním. Je to nadpředmětové téma. Základní vzdělání by mělo vybavit
ţáky schopností rozhodovat se vţdy ve prospěch zdraví a absolvent základní školy by měl
chápat zdraví jako největší ţivotní hodnotu.
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1. PŘÍLOHA
Ostatní základní školy zahrnuty do výzkumu
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1 ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Základní škola T. G. Masaryka Blatná je úplná škola s devíti postupnými ročníky.
Na prvním stupni je jedna třída v ročníku, na druhém stupni je většinou po dvou
paralelních třídách. Škola má kapacitu 600 ţáků, k 30. 6. 2007 školu navštěvovalo 315
ţáků.
Třetina ţáků dojíţdí z okolních obcí. Budova stojí na hlavní ulici města a je dobře
dopravně dostupná. V blízkosti školy jsou parky a sportovní i kulturní zařízení města.
Na škole jsou dvě počítačové učebny s připojením na internet, jedna počítačová
klubovna bez internetu, dále učebny přírodopisu, fyziky, chemie, hudební výchovy a školní
dílny. V areálu školy je také dvůr a školní pozemek. Součástí školy je školní druţina a
jídelna.
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce několika
předmětů se vyuţívá výukový software.
Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší ţáci) a školní druţina (mladší ţáci),
od jara do podzimu je k dispozici školní dvůr se stoly pro stolní tenis, park v sousedství
školy s prolézačkami a houpačkami. Sportovní stadion s umělým trávníkem je k dispozici i
mimo vyučování. Škola také vyuţívá tělocvičný sál blízké sokolovny.
Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitelky, 27 učitelů včetně výchovného
poradce, metodika prevence, ICT koordinátorky, 3 vychovatelek školní druţiny a 1
vychovatelky školního klubu. Sbor je smíšený s převahou ţen, věkově pestrý. Podporou
pro pedagogické pracovníky jsou i provozní zaměstnanci. Patří k nim referentka školy,
školník, 3 uklízečky a 6 pracovnic školní jídelny.
Na škole působí sdruţení rodičů a přátel školy SRPDŠ a školní rada.
Z volitelných předmětů škola nabízí cizí jazyk. Z nepovinných předmětů je moţné
si zvolit římsko–katolické náboţenství. Škola nabízí i řadu krouţků, například jazykové,
přírodovědné, hudební, pohybové, výtvarné a dokonce i krouţky směřující k nápravě
poruch učení a výslovnosti.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 1.1 ZŠ T.G. Masaryka, Blatná
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Tabulka 1.2 ZŠ T.G. Masaryka, Blatná

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Škola realizuje výchovu ke zdraví od šestého do devátého ročníku s hodinovou
dotací jedna hodina týdně. Škola pojmenovala tento předmět Rodinná výchova.
Učivo v jednotlivých ročnících není rozděleno do velkých tematických okruhů, ale
je vţdy sloţeno z několika bodů z různých kapitol. Například téma Nemoc obsahuje
některé kapitoly z výţivy, sexuální výchovy, osobního bezpečí atd. V šestém ročníku jsou
obsahem učiva vztahy mezi lidmi a formy souţití, změny v ţivotě člověka a jejich reflexe
(dětství, puberta, dospívání), a některé body z kapitoly zdraví způsob ţivota a péče o
zdraví. V sedmém ročníku se v menší míře rekapituluje učivo o rodině a dospívání. Nově
se ţáci seznamují s problematikou sebepoznání a sebepojetí, s psychohygienou, s ochranou
člověka za mimořádných okolností. Jsou také nově upozorněni na nebezpečí mentální
anorexie, bulimie a návykových látek. V závislosti na této problematice jsou i poučeni o
osobním bezpečí. V osmém ročníku jsou ţáci poučeni o sexuálním chování a riziku
sexuální deviace, vlivu ţivotního prostředí na zdraví. Zopakují si zásady první pomoci,
které jiţ probrali v předchozím ročníku a nově se seznámí s tím, jak se chovat a jak
pečovat o handicapované vrstevníky. Jsou upozorněni na nebezpečí agresivity a
šikanování. V devátém ročníku se opakují základní fakta o rodině a problematice
sebepoznání a sebepojetí. Obsahem učiva je i společenské chování. Ţáci se dále seznámí
s tím, jak se bránit infekčním a civilizačním nemocem. Prohlubuje se učivo sexuální
výchovy.
Učivo výţivy se realizuje především v šestém a sedmém ročníku. V šestém ročníku
jsou obsahem učiva zásady zdravé výţivy a vliv ţivotního prostředí na zdraví. V sedmém
ročníku se opakuje učivo zdravé výţivy. Nově se ţáci seznamují s výţivovou hodnotou
potravin, alternativními směry ve výţivě a rizikem mentální anorexie a bulimie. V osmém
ročníku je pouze okrajová zmínka o vlivu ţivotního prostředí na zdraví. Z učiva výţivy je
zcela vynechána problematika nevhodného stravování a i zdravá výţiva není příliš
dopodrobna rozebírána.
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2 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec
Základní škola Mistra Jana Husa poskytuje vzdělání 180 dětem v 1. aţ 9.
postupném ročníku.
Výuka probíhá v devíti kmenových třídách, z toho jedna slouţí i jako odborná
učebna (fyzika, chemie) a ve čtyřech odborných učebnách (učebna výtvarné výchovy,
informatiky, dílna na pracovní činnosti, cvičná kuchyňka). K pohybovým aktivitám ţáci
vyuţívají tělocvičnu a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, asfaltovým hřištěm,
asfaltovým kurtem a prostor pro skok daleký a stolní tenis. Velké přestávky tráví ţáci za
dobrého počasí v zahradním a sportovním areálu školy.
Vybavenost pomůckami je dobrá a v rámci finančních moţností se doplňují třídy
audiovizuální technikou.
Pedagogický sbor má 13 plně kvalifikovaných učitelů, z toho 4 muţe. Ve škole
pracuje „Školní poradenské středisko“, výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně
patologických jevů, školní zdravotnice.
Ţáci se podílejí na chodu školy prostřednictvím ţákovského parlamentu. Na škole
je také ţáky vydávám školní časopis „Pírko“, který přináší informace ze tříd, ze školy,
rozhovory se ţáky, učiteli, z oblasti prevence, úkoly a hádanky pro zábavu ţáků.
Ve škole funguje pitný reţim. Samozřejmostí jsou kurzy plavání, lyţování, školní
soutěţe, soustředění sportovních kolektivů, záţitkové víkendy, poznávací a exkurzní
činnost, kulturní, společenské a sportovní akce.
Škola nabízí řadu krouţků a z volitelných předmětů si ţáci mohou vybrat
komunikaci a tvůrčí psaní, seminář a praktikum z přírodovědných předmětů, osobnostně
sociální výchovu, anglický jazyk, německý jazyk a ekologii.
Škola se zapojuje do řady projektů. Literárního a výtvarného projektu „Evropa ve
škole“, spolupracuje s partnerskou školou v Beatenbergu ve Švýcarsku a pořádá „Dny
evropské kuchyně“ ve školní jídelně apod.
Škola má své desatero, podle kterého se ţáci mají chovat. Školní desatero
komunitní školy:
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„Do školy přicházíme vždy včas a v dobré náladě. Dbáme na upravenost a slušné
oblečení. Přicházíme připraveni a ochotni se učit, vzájemně se respektujeme a vážíme si
názoru druhých. Jsme vždy zodpovědní za své chování a činy. Jsme ohleduplní a taktní ke
každému. Jsme hrdí na výsledky své práce a úspěchy školy. Pečujeme o školu a její okolí.
Potrpíme si na dobré mravy a způsoby chování. Vzájemně si pomáháme.“30

30

ZŠ Husinec [online]. 18. 10. 2007 [cit. 2009-10-02]. Dostupné na Internetu:
http://zshusinec.cz/index.php?page=pdf&stranka=skolnivzdelavaciprogramZV
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 2.1 ZŠ Mistra Jana Husa, Husinec
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Tabulka 2.2 ZŠ Mistra Jana Husa, Husinec
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Hodnocení
Výchova ke zdraví je realizována v šestém a devátém ročníku. Hodinová dotace je
jedna hodina týdně.
Učivo není ve školním vzdělávacím programu rozděleno do ročníků, lze se v něm
pouze dočíst, jaké učivo je v rámci tohoto předmětu realizováno. Proto nelze posoudit
návaznost učiva nebo uspořádání učiva. Obsahem předmětu Výchova ke zdraví jsou
v šestém a devátém ročníku vztahy mezi lidmi a formy souţití, zdravý způsob ţivota a
péče o zdraví (výţiva a zdraví, tělesná a duševní hygiena, ochrana před úrazy a preventivní
lékařská péče), rizika ohroţující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví,
infekční a civilizační nemoci, dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana
člověka za mimořádných okolností), hodnota a podpora zdraví (odpovědnost za zdraví,
předcházení a zvládání stresu). V předmětu je zcela vynechaná kapitola Změny v ţivotě
člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání, sexuální výchova a reprodukční
zdraví). Dále chybí podstatná část v kapitole Rizika ohroţujících zdraví a jejich prevence,
konkrétně auto-destruktivní závislosti. Obě dvě kapitoly povaţuji za jedny z hlavních
témat předmětu Výchova ke zdraví a nedokáţu si vysvětlit, proč do předmětu nebyly
zařazeny. Tímto je předmět velice ochuzen, ale hlavně jsou ochuzeni ţáci, kteří nejsou
poučeni a varováni před nejrizikovějšími nástrahami, které na mladého člověka čekají.
Z oblasti výţivy jsou obsahem učiva zásady zdravé výţivy, vliv ţivotního prostředí
na zdraví a poruchy příjmu potravy. Obsah učiva výţivy by mohl být rozšířen. Pro některé
děti je to jediná moţnost, jak se dozvědět nějaké informace o zdravé výţivě. Vzhledem
k tomu, ţe učivo není rozděleno do jednotlivých ročníků, tak není moţné zhodnotit
návaznost učiva. Učivo výţivy je realizováno v praxi prostřednictvím projektu Dny
evropské kuchyně. Díky tomuto projektu se ţáci seznamují s tradiční kuchyní v různých
evropských zemích a dokonce mají moţnost i některá jídla ve školní kuchyni ochutnat.
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3 Základní škola Chotoviny
Základní škola Chotoviny je vesnickou, úplnou základní školou pro spádovou
oblast Chotoviny. Maximální kapacita školy je 200 ţáků a v současné době je naplněna ze
75%. V kaţdém ročníku je jedna třída s průměrnou naplněností 17 ţáků. Dojíţdí 1/3 ţáků.
Školu také navštěvují děti z Azylového domu v Jeníčkově Lhotě.
Škola má speciální učebny fyziky a chemie, ICT vybavenou LCD projektorem,
dílnu s keramickou pecí, učebnu hudební výchovy a výtvarné výchovy vybavenou
audiovizuální technikou, tělocvičnou, cvičnou kuchyňkou a malou ţákovskou knihovnou.
U kmenových tříd jsou umístěny kabinety se sbírkami a pomůckami.
Velmi pěkné je bezprostřední okolí školy, o jehoţ upravenost a pořádek pečují děti.
100 m od školy je vzdálen les a fotbalové hřiště. Ţáci také hojně vyuţívají nově
vybudovanou sportovní halu.
Stravování je pro ţáky zajištěno ve školní jídelně vzdálené asi 100 m od školy.
V malém školním obchůdku si mohou děti zakoupit drobné občerstvení.
Pedagogický sbor má 9 třídních učitelů, 1 odborného učitele, ředitele a zástupce
ředitele, dále dvě vychovatelky školní druţiny a pedagogickou asistentku, z toho tři muţe.
Převládají učitelé s více jak desetiletou praxí. Ve škole působí výchovný poradce, metodik
prevence sociálně patologických jevů, správce ICT, 2 učitelky se specializovaným kurzem
na redukci SPUCH a asistentka pedagoga.
Škola se zapojuje do řady projektů např.: mezinárodní projekt COMENIUS, Spring
day in Europe (výtvarné práce ţáků jsou vystaveny v Bruselu), Adoptuj si panenku,
Příběhy bezpráví, ePals (jazykový projekt, dopisování), Les ve škole, škola v lese
(Sdruţení Tereza – ekologický projekt), Zdravé zuby, Ajaxův zápisník – Policie ČR.
Z nepovinných předmětů škola nabízí dramatickou výchovu, sborový zpěv,
náboţenství. Děti mohou docházet na výuku hry na hudební nástroj, kterou na škole
zajišťuje ZUŠ Tábor. Z krouţků škola nabízí krouţek basketbalu, florbalu, angličtiny,
výtvarné výchovy, keramický krouţek a krouţek hry na flétnu.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 3.1 ZŠ Chotoviny
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Přílohy

Tabulka 3.2 ZŠ Chotoviny
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Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se vyučuje v šestém ročníku jednu hodinu týdně. V sedmém a
osmém ročníku půl hodiny týdně. To znamená, ţe předmět je vyučován ve druhém a třetím
čtvrtletí jednu hodinu týdně. V prvním a čtvrtém čtvrtletí je nahrazen předmětem Pracovní
výchova.
V šestém ročníku jsou obsahem učiva vztahy mezi lidmi a formy jejich souţití,
zdravý způsob ţivota a péče o zdraví (výţiva; ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním a úrazy), rizika ohroţující zdraví a jejich prevence
(stres a jeho vztah ke zdraví, auto-destruktivní závislosti, dodrţování pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví). V závislosti na předchozích tématech se v učivu objevují některé body
z kapitoly Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe. V sedmém ročníku je podstatná část
učiva věnována sexuálnímu dospívání a reprodukčnímu zdraví, rozšiřuje se učivo výţivy.
Také se opakuje a prohlubuje oblast rizik ohroţujících zdraví a jejich prevence. V osmém
ročníku se rozšiřuje učivo sexuálního dospívání a reprodukčního zdraví, učivo rizik
ohroţující zdraví a jejich prevence, dále i oblast výţivy a zdraví. Nově se ţáci seznamují
s tím, jak pečovat o své tělesné a duševní zdraví. Ve všech ročnících se opomíjí oblast
osobnostního a sociálního rozvoje.
Výţiva je realizována ve větší či menší míře ve všech ročnících, kde se Výchova ke
zdraví vyučuje. V šestém ročníku se ţáci seznamují se zásady zdravé výţivy, s ţivinami,
s alternativními výţivovými směry, s vlivy ţivotního prostředí na zdraví a jsou
upozorňováni na riziko mentální anorexie a bulimie. V sedmém ročníku se vyučují zásady
zdravé výţivy a alternativní výţivové směry. V posledním ročníku je učivo o výţivě
zaměřeno na denní stravovací a pitný reţim, jídelníček, na výţivu vybraných skupin
obyvatelstva, na nevhodné stravování a na rekapitulaci poruch příjmu potravin. Ţáci
sedmých aţ devátých ročníků si mohou zvolit volitelný předmět péče o domácnost. Výuka
předmětu je zaloţena na osvojení teoretických a zejména praktických dovedností v oboru
vedení a údrţby domácnosti, přípravy pokrmů a stolování.
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4 Základní škola Chýnov
Základní škola Chýnov má kapacitu 500 ţáků. Ve školním roce 2006/2007 byl
počet ţáků 364. Více neţ polovina ţáků dojíţdí z okolních vesnic. Škola je úplná s 1. aţ 9.
postupným ročníkem, ve všech ročnících výuka probíhá ve dvou paralelních třídách.
Budova školy je situována v centru města s dobrou dopravní dostupností
autobusové, ale i vlakové dopravy.
Škola se sestává z komplexu 3 budov, které jsou propojeny dvěma chodbami.
K výuce se vyuţívá 24 učeben, z toho 7 odborných a počítačová učebna s internetem. Ve
všech učebnách jsou televize s videem. Škola disponuje tělocvičnou, školní dílnou,
keramickou dílnou a školním pozemkem, kde ţáci pečují o zeleň v rámci praktických
činností.
Škola má svou jídelnu, která zajišťuje kromě obědů i svačiny.
Na škole pracuje 24 učitelů a 3 vychovatelky. Z toho 87% učitelů je
kvalifikovaných a zbytek nekvalifikovaných.
Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů. Jako Přidruţená škola
UNESCO plní kaţdoročně celoškolní projekt Týden škol UNESCO na roční stanovené
téma, které vyhlašuje OSN nebo ASPnet UNESCO). Z dalších pravidelných projektů je to:
„Světový den pro srdce“, „Evropský den jazyků“, „Den země“ a další.
Na škole působí Ţákovská rada a Školská rada.
Škola nabízí řadu krouţků. Z volitelných předmětů škola nabízí další cizí jazyk,
ekologické praktikum, fyzikální praktikum, technické praktikum, matematické praktikum,
dramatickou výchovu, chemicko-biologické praktikum, pohybovou výchovu, Přípravu
pokrmů, technické práce, pěstitelské práce.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 4.1 ZŠ Chýnov
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Tabulka 4.2 ZŠ Chýnov
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Hodnocení
Výchova ke zdraví je realizována v šestém, sedmém a devátém ročníku. Hodinová
dotace je jedna hodina týdně.
V šestém ročníku se vyučují vztahy mezi lidmi a formy souţití (vztahy ve dvojici,
vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity), změny v ţivotě člověka a jejich
reflexe (dětství, puberta, dospívání a sexuální dospívání a reprodukční zdraví),
zdravý způsob ţivota a péče o zdraví (výţiva a zdraví, tělesná s duševní hygiena,
reţim dne), dále také rizika ohroţující zdraví a jejich prevence (bezpečné chování).
V následujícím ročníku se rozvíjí učivo zdravého způsobu ţivota a péče o zdraví.
Konkrétně výţiva a zdraví, tělesná a duševní hygiena. Nově je do učiva zařazena
kapitola Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence (stres a jeho vztah ke zdraví;
civilizační

choroby;

auto-destruktivní

závislosti;

skryté

formy a

stupně

individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; dodrţování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví; manipulativní reklama a informace; ochrana člověka
za mimořádných událostí). V posledním ročníku se opakuje učivo šestého ročníku,
jedná se o kapitolu Vztahy mezi lidmi a formy souţití, dále se opakuje podkapitola
Bezpečné chování. Rekapituluje se i učivo sedmého ročníku, a to dodrţování
pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, a také auto-destruktivní závislosti.
Prohlubuje se učivo šestého ročníku, konkrétně sexuální dospívání a reprodukční
zdraví. V učivu Výchovy ke zdraví chybí okruh hodnoty a podpory zdraví a také
osobnostní a sociální rozvoj.
Výţiva se vyučuje v šestém a sedmém ročníku. Učivo je uspořádáno cyklicky.
Chybí téma technologické zpracování potravin, výţiva vybraných skupin
obyvatelstva a alternativní výţivové směry. Oblast výţivy je vynechána v devátém
ročníku. Dle mého názoru by v devátém ročníku mohlo být zopakováno riziko
poruch příjmu potravy, a to z preventivních důvodů. Z volitelných předmětů škola
svým ţákům nabízí předmět příprava pokrmů. V tomto předmětu se ţáci seznamují
s hygienou příprav pokrmů i s přípravou jídel. Škola pravidelně pořádá celoškolní
projekt „ Světový den pro srdce“. Prostřednictvím tohoto projektu se ţáci seznamují
s tím, jak je důleţité dbát na zdravý jídelníček, dostatek pohybu a také se naučí jak
kompenzovat stres.
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5 Základní škola Dukelská, České Budějovice
Základní škola Dukelská sdruţuje základní školu včetně odloučeného pracoviště s
1. – 5. Ročníkem v Nových Hodějovicích, školní druţinu na obou pracovištích a školní
jídelnu na odloučeném pracovišti. Škola je úplná s 9 postupnými ročníky po dvou aţ třech
paralelních třídách. Základní škola se zaměřuje na umělecké obory – výuku výtvarné a
hudební výchovy. Ţákům, které si uvedené obory zvolí, škola nabízí rozšířenou výuku
těchto předmětů. Školu navštěvuje průměrně 650 – 700 ţáků. Většina je místních, na
druhém stupni asi 1/5 ţáků dojíţdí z okolních obcí.
Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce se pouţívá
výukový software. Ţákům a učitelům je k dispozici školní knihovna.
Škola je umístěna v centru města, v pěkném prostředí u řeky Malše a parku.
V areálu školy se kromě kmenových tříd nachází odborná učebna chemie, fyziky,
hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyková učebna, učebna výpočetní techniky,
grafická dílna, cvičná kuchyňka a dílny. Na škole jsou taktéţ dvě tělocvičny. Ke škole
přiléhá školní dvůr s hřištěm.
Ve výuce i v běţném chodu školy se vyuţívá informačních a komunikačních
technologií. Učitelé i ţáci mají své přístupové heslo a svou e-mailovou schránku s adresou.
Jazyková učebna je vybavena interaktivní tabulí, jedna třída je vybavena multimediální
technikou.
U tělocvičny je nově vybudované sociální zázemí se sprchovými kouty. Na kaţdém
podlaţí jsou chlapecké a dívčí WC s hygienickou kabinkou. Pitný reţim je zajištěn
odběrem školního mléka nebo nákupu ve školním prodejním stánku.
Pedagogický sbor má převahu ţen a všichni učitelé mají VŠ vzdělání.
Škola nabízí z volitelných předmětů další cizí jazyk, cvičení z matematiky, cvičení
z českého jazyka, hudební aktivity, výtvarné aktivity, příprava pokrmů, sportovní hry,
environmentální výchova, informatika pro pokročilé, tvorba www stránek, multikulturní
seminář. Z nepovinných předmětů pak nabízí sborový zpěv, ateliér výtvarné výchovy,
instrumentální soubor.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 5.1 ZŠ Dukelská, České Budějovice
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Tabulka 5.2 ZŠ Dukelská, České Budějovice
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Hodnocení
Škola realizuje výchovu ke zdraví v osmém ročníku. Předmět pojmenovala
Přírodopis a výchova ke zdraví. Časová dotace je dvě hodiny týdně. Jedna hodina je
z časové dotace Přírodopisu a jedna hodina z časové dotace Výchovy ke zdraví. Obsah
témat se neodděluje a je ţákům předkládán v širších souvislostech.
Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je předmět Výchova ke zdraví zcela
integrován do předmětu Tělesná výchova, který je vyučován v časové dotaci 3, 2, 2, 2 –
v 9. ročníku je posílen o jednu disponibilní hodinu.
Kdyţ jsem se však podívala na učební osnovy tělesné výchovy, ţádné učivo
výchovy ke zdraví jsem nenalezla. Proto zde budu hodnotit jen předmět Přírodopis a
výchova ke zdraví.
V předmětu Přírodopis a výchova jsem nalezla jen několik málo bodů, které týkají
oblasti Výchova ke zdraví. Jedná se o učivo: pohlavní orgány, hygiena dívek a chlapců
v období dospívání, zásady zdravé výţivy, výţivové hodnoty potravin, sloţky potravy:
ţiviny, péče o čistotu těla a zásady první pomoci. To je opravdu nedostačující. Obsah
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví nebyl tímto předmětem naplněn.
Z výţivy je obsahem učiva zdravá výţiva, výţivové hodnoty potravin a ţiviny. I
v této oblasti škola neposkytuje ţákům dostatek vědomostí. Jinak je nabízen ţákům
v šestém a sedmém ročníku volitelný předmět příprava pokrmů. Obsahem tohoto předmětu
je hygiena přípravy pokrmů, stolování a zdravá výţiva.
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6 Základní škola L. Kuby 48, České Budějovice
Základní škola L. Kuby je úplnou školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Škola
vzdělává kolem 550 ţáků.
Škola se nachází v okrajové části města, ve čtvrti Roţnov.
Výuka probíhá ve 24 kmenových třídách a 7 odborných učebnách, jedná se o
učebnu přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, dílny a 2 počítačové učebny.
Součástí školy jsou 2 tělocvičny, hřiště s umělým povrchem a školní druţina.
Škola má 4 pracovny s napevno zabudovaným dataprojektorem. Dále jsou
k dispozici 2 přenosné dataprojektory s notebookem. Na škole je i několik interaktivních
tabulí.
Škola disponuje svou vlastní jídelnou. Ţáci si vybírají ze dvou jídel.
Pedagogický sbor má cca 30 aţ 35 členů, v němţ se spojují mladí i zkušení
pedagogové. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně
patologických jevů, pedagogický asistent, koordinátor pro tvorbu ŠVP.
Škola je zapojena v celorepublikových projektech Tvořivá informatika s Baltíkem a
Mladí vývojáři. Cílem obou projektů je s pomocí programování v programovacích
nástrojích pro mládeţ Baltík 3 a Baltie 4.NET nastartovat a rozvíjet u dětí s hlubším
zájmem, tvořivost, cílevědomost, sebevzdělání, samostatnou komunikaci, usnadnění
hledání svých zájmů a svého místa na trhu práce. Škola také probíhá řadu krátkodobých
projektů např.: Architektura a matematika, Předvolební kampaň (politické strany v ČR),
Miniunesco (význam organizace OSN – UNESCO), Drei mal (soutěţ ve znalostech o
německy mluvících zemí), Světová náboţenství (9. r.), Bezpečně nejen na cestě do školy
(2. r.), Zdravá výţiva, Týden zdraví a další.
Ve škole působí Školská rada a Sdruţení rodičů.
Škola nabízí z volitelných předmětů: cizí jazyk (NJ, AJ), počítače Bartík, pohybové
hry, praktika z matematiky, sportovní hry, ekologická výchova, chemická praktika,
programování.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 6.1 ZŠ L. Kuby 48, České Budějovice
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Tabulka 6.2 ZŠ L. Kuby 48, České Budějovice
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Hodnocení
Základní škola realizuje Výchovu ke zdraví v sedmém a osmém ročníku.
V sedmém ročníku se předmět vyučuje jednu hodinu týdně, v osmém ročníku činí
hodinová dotace dvě hodiny týdně.
Obsahem předmětu je v sedmém ročníku zdravý způsob ţivota a péče o zdraví
(zdravá výţiva, tělesná s duševní hygiena), reţim dne, rizika ohroţující zdraví a jejich
prevence (stres a jeho vztah ke zdraví; autodestruktivní závislosti; skryté formy a stupně
individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; bezpečné chování; manipulativní
reklama a informace). Dále se vyučuje hodnota podpora zdraví, konkrétně celostní pojetí
člověka ve zdraví a v nemoci, podpora zdraví a její formy a podpora zdraví v komunitě.
V neposlední řadě je obsahem učiva i osobností a sociální rozvoj (psychohygiena;
mezilidské vztahy, komunikace a kooperace). V následujícím ročníku tvoří velkou část
učební látky změny v ţivotě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání; sexuální
dospívání a reprodukční zdraví), dále zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, konkrétně pak
ochrana člověka před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a
úrazy. Z oddílu rizik ohroţujících zdraví a jejich prevence je do učiva osmého ročníku
zařazena ochrana člověka za mimořádných okolností. Do předmětu nebyly zařazeny
vztahy mezi lidmi a formy souţití.
Co se týče výţivy, tak ta je realizována v šestém ročníku. Učivo výţivy není příliš
rozsáhlé. Ţáci se seznamují se zásady zdravé výţivy, s vlivem ţivotního prostředí na
zdraví člověka a s poruchy příjmu potravy. Škola pořádá i projekty týkající se výţivy.
Například projekt Zdravá výţiva a Týden zdraví. Obsahem projektu Zdravá výţiva byla
přednáška, následná beseda a ochutnávka různých druhů ovoce a zeleniny. Projekt Týden
zdraví je určen pro ţáky prvních ročníků. Cílem tohoto projektu je naučit ţáky váţit si
svého těla, podporovat u ţáků správné stravovací návyky a dodrţování pitného reţimu,
naučit je rozlišovat zdravé a nezdravé potraviny a seznámit je s významem pohybu pro
zdraví. Úkolem ţáků bylo nosit si do školy zdravou svačinu. Projekt byl realizován ve
všech předmětech.
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7 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České
Budějovice
Základní škola Nerudova je úplná škola. Školu navštěvuje kolem 914 ţáků ve 36
třídách. Škola je zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.
V současné době je v kaţdém ročníku 2. stupně jedna matematická třída.
Škola se nachází na Praţském předměstí, na pravém břehu Vltavy v klidné části
města.
Na škole jsou 4 tělocvičny, velký sportovní areál, pavilon školní druţiny, rozsáhlý
pozemek se zázemím pro sportovní a relaxační vyţití dětí, 3 učebny počítačů, učebna
fyziky, chemie a přírodopisu, školní dílna, kuchyňka, učebny jazyků, posilovna a
informační centrum s knihovnou.
Na škole působí Školská rada.
Škola je zapojena do několika projektů, které se týkají zdraví. Je to především
projekt „Zdravé zuby“ jehoţ obsahem je poznání chrupu, péče o chrup, odstraňování
špatných návyků v péči o chrup a správnou výţivu. Dále se jedná o „Dopravní výchovu“.
Zde se klade za cíl seznámit ţáky s bezpečným chováním v silničním provozu a naučit děti
váţit si svého ţivota a zdraví. Jednou ročně na škole probíhá tzv. „Týden zdraví“. Ţáci
v tomto týdnu např.: cvičí před vyučováním jógové sestavy, součástí hodiny jsou
protahovací cvičení, při velkých přestávkách probíhají psychomotorické hry, svačiny dle
zásad zdravé výţivy (2. den je pro ţáky přichystán švédský stůl, ve školní jídelně se vaří
dle zásad zdravé výţivy, beseda se sportovní osobností, téma projektu se začleňuje i do
jednotlivých předmětů.
Volitelné předměty škola nabízí od 2. stupně, a to: Seminář ze společenských
předmětů, technika a administrativa, seminář a praktikum ze zeměpisu, seminář
z matematiky, seminář z českého jazyka, seminář z přírodovědných předmětů, konverzace
v cizím jazyce, domácnost, sportovní výchova, technické kreslení, technické činnosti a
informatiku.

Helena Stachová

Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 7.1 ZŠ Nerudova 9, České Budějovice

Přílohy

Helena Stachová

Tabulka 7.2 ZŠ Nerudova 9, České Budějovice

Přílohy

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje od šestého do osmého ročníku. Hodinová dotace je
vţdy jedna hodina týdně.
V šestém ročníku se vyučuje tělesná a duševní hygiena, reţim dne, autodestruktivní závislosti. V sedmém ročníku se opakuje učivo auto-destruktivních závislostí.
Nově se ţáci seznamují se vztahy a pravidly souţití v prostředí komunity, se změnami
v ţivotě člověka a jejich reflexí (dětství, puberta, dospívání) a také s výţivou a zdravím.
V okruhu rizik ohroţující zdraví a jejich prevencí se nově objevuje stres a jeho vztah ke
zdraví, dále skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita.
Vyučuje se i osobnostní a sociální rozvoj (psychohygiena; mezilidské vztahy, komunikace
a kooperace). V osmém ročníku se opět opakuje učivo autodestruktivních závislostí a
prohlubuje se učivo zdravé výţivy. Nově se vyučují vztahy ve dvojici; sexuální dospívání a
reprodukční zdraví; ochrana pře přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy. Škola klade veliký důraz na prevenci autodestruktivních závislostí.
Toto téma se vyučuje ve všech třech ročnících, kde je výchova ke zdraví realizována.
Naopak je zcela vynechána kapitola Hodnota a podpora zdraví. Dále chybí učivo:
bezpečné chování, dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, manipulativní
reklama a informace, ochrana člověka za mimořádných událostí.
Oblast výţivy je realizována v sedmém a osmém ročníku. V sedmém ročníku se
vyučují zásady zdravé výţivy, pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu,
denní stravování, pitný reţim, pyramida výţivy, jídelníček, výţivové hodnoty potravin,
ţiviny, technologické zpracování potravin, pokrmy typu „fast food“ a vliv ţivotních
podmínek na zdraví. V osmém ročníku se rekapituluje učivo sedmého ročníku a také se
objevují nové pojmy, a to nevhodné stravování, anorexie a bulimie. Nevyučuje se výţiva
vybraných skupin obyvatelstva, a také se v učivu neobjevují alternativní výţivové směry.
Na škole jsou pořádány projekty týkající se výţivy. Mezi nejzdařilejší patřil projekt Týden
zdraví a Zdravá výţiva. Škola také nabízí ţákům druhého stupně volitelný předmět
domácnost, prostřednictvím kterého se ţáci seznamují mimo jiné i s přípravou pokrmů.

Helena Stachová

Přílohy

8 Základní škola Kaplice, Fantova 44
Základní škola Kaplice je úplnou školou, která vzdělává 450 ţáků. Výuka probíhá
v paralelních třídách. Na 2. stupeň přicházejí ţáci z venkovských škol.
V budově školy je 20 kmenových tříd a 13 odborných učeben pro německý jazyk,
anglický jazyk, fyziku, chemii, informatiku, přírodopis, chemii, zeměpis, výtvarnou
výchovu, dílny a kuchyňka. Učebna dějepisu a hudební výchovy jsou zároveň kmenové
třídy. Škola disponuje interaktivní tabulí.
Součástí školy je pavilon pro tělesnou výchovu, zároveň škola vyuţívá sportovní
areál a školní jídelnu.
Ţákům je k dispozici školní obchůdek se svačinami, občerstvovací automaty
s teplými i studenými nápoji.
V době volna mohou ţáci vyuţívat počítačovou učebnu s internetem, venkovní
prostory přilehlého školního pozemku a zároveň mají moţnost vyuţívat v prostorách
chodby vybavení na stolní tenis.
Pedagogický sbor má 30 členů. Všichni jsou kvalifikovaní. Ve škole pracuje
výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, logoped – speciální
pedagog.
Na škole byla zřízena Školská rada.
Na škole probíhá řada projektů. Na prvním stupni to je projekt „Semaforníčci“, jenţ
je zaměřený na dopravní výchovu. Dále projekt Zdravé zuby, Týden zdraví, Branný den,
Den Země. Na druhém stupni probíhají projekty Týden zdraví, Peer aktivisté, Branný den.
Z volitelných předmětů škola nabízí seminář z českého jazyka, cvičení z českého
jazyka, seminář z matematiky, cvičení z matematiky, základy anglického jazyka, základy
německého jazyka, konverzace v anglickém jazyce, konverzace v německém jazyce,
informatika, estetická výchova, sportovní výchova, technická praktika, vedení domácnosti.
Z nepovinných předmětů pak nabízí náboţenství.

Helena Stachová

Přílohy

Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 8.1 ZŠ Kaplice, Fantova 44

Helena Stachová

Přílohy

Tabulka 8.2 ZŠ Kaplice, Fantova 44

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se vyučuje v osmém a devátém ročníku. Hodinová dotace je pro
oba ročníky jedna hodina týdně.
V osmém ročníku jsou obsahem učiva vztahy ve dvojici, vztahy a pravidla souţití
v prostředí komunity, v kapitole Změny v ţivotě člověka jejich reflexe pouze body:
puberta, nemoci přenosné pohlavním stykem. Dále se vyučuje výţiva a zdraví; ochrana
před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy. Učivo se
zaměřuje i na stres a jeho vztah ke zdraví, civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti,
a na ochranu člověka za mimořádných událostí. Z kapitoly osobnostní a sociální rozvoj se
vyučuje psychohygiena. V devátém ročníku se rozšiřuje obsah kapitoly Změny v ţivotě
člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání; sexuální dospívání a reprodukční
zdraví). Dále se prohlubuje učivo výţivy a zdraví. Z oblasti rizik ohroţující zdraví a jejich
prevence se prohlubuje učivo o auto-destruktivních závislostech a opakuje se ochrana
člověka za mimořádných okolností. Z osobnostního a sociálního rozvoje se do učebního
plánu devátého ročníku zařazuje: sebepoznání a sebepojetí, dále mezilidské vztahy,
komunikace a kooperace. Škola nezařadila do učiva tyto okruhy: tělesná a duševní
hygiena; reţim dne; skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální
kriminalita; bezpečné chování; dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví;
manipulativní reklama a informace. Na škole probíhá Branný den, který je úzce spojen
s Výchovou ke zdraví. Pro první stupeň byl připraven projekt Semaforníčci. Obsahem
tohoto projektu je dopravní výchova.
Výţiva je vyučována jak v osmém, tak i v devátém ročníku. V osmém ročníku se
učivo výţivy zaměřuje na zásady zdravé výţivy, sloţky potravy a nevhodné stravování.
Devátý ročník všechny tyto poznatky rekapituluje a rozšiřuje je o nové informace.
Konkrétně o technologické zpracování potravin, výţivu vybraných skupin obyvatelstva,
alternativní směry ve výţivě a také o nebezpečí anorexie a bulimie. Z volitelných předmětů
škola svým ţákům nabízí předmět Vedení domácnosti, v němţ se ţáci mimo jiné
seznamují i s přípravou pokrmů. Škola také pořádá celoškolní projekt Týden zdraví, který
spočívá v tom, ţe téma zdravého ţivotního stylu je zabudováno do všech předmětů, rodiče
připravují pro děti zdravé svačiny, kaţdé ráno ţáci cvičí a školní jídelna připravovala pro
ţáky obědy, dle zásad zdravé výţivy.

Helena Stachová

Přílohy

9 Základní škola Sira Nicholace Wintona, Kunţak
Základní škola Sira Nicholace Wintona je plně organizována škola s přibliţně 200
ţáky.
Je umístěna v centru obce na náměstí. Autobusové zastávky jsou blízko (44% ţáků
dojíţdí z okolních obcí).
Škola je bezbariérová a je moderně vybavena. Ve škole jsou odborné učebny
výpočetní techniky, multimedializovaná učebna fyziky a chemie, jazyková učebna, cvičná
kuchyňka, multimediální učebna s aktivní stěnou, školní dílny, školní pozemek, tělocvična,
školní dvůr, sportovní hala, hřiště.
Součástí školy je školní druţina, jídelna, školní dvůr a respiria jsou vybaveny stoly
na stolní tenis. Počítače jsou připojeny k internetu.
Pedagogický sbor je sloţen z 14 učitelů včetně ředitele, zástupkyně ředitele a
výchovného poradce. Všichni učitelé jsou kvalifikováni. Neaprobovaně je vyučována
chemie, zeměpis, občanská výchova a rodinná výchova.
Z řad pedagogů na škole působí koordinátor z ICT, koordinátor environmentální
výchovy, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor ŠVP.
Škola se účastní řady projektů, například Škola udrţitelného rozvoje, účast
v mezinárodním projektu Ekoškola, projekt Zdravé zuby a projekt Školní mléko.
Z krátkodobých projektů na škole proběhl Den zdraví, Napříč školou (ţáci pracovali ve
skupinkách sloţených ze zástupců kaţdé třídy a společné výstupy pak prezentovali), Děti
dětem (ţáci vţdy připravili pro své mladší spoluţáky, či děti z mateřské školy zábavný,
nebo naukový program).
Na škole působí Rada školy, Sdruţení rodičů a Ţákovská rada.
Škola nabízí dětem krouţek aerobiku, hry na zobcovou flétnu, dramatický krouţek,
krouţek reedukace dyslexie a krouţek zdravotní tělesné výchovy. Jako volitelný předmět
byl vyučován biologický seminář.

Helena Stachová

Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 9.1 ZŠ Sira Nicholase Wintona, Kunţak

Přílohy

Helena Stachová

Tabulka 9.2 ZŠ Sira Nicholase Wintona, Kunţak

Přílohy

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Škola realizuje výchovu ke zdraví od šestého do devátého ročníku. Škola
pojmenovala tento předmět Občanská a rodinná výchova. Časová dotace je v šesté a
sedmém ročníku po dvou hodinách týdně. V osmém a devátém ročníku je časová dotace
jedna a půl hodiny týdně.
V šestém ročníku se vyučují vztahy ve dvojici, vztahy a pravidla souţití v prostředí
komunity, dále tělesná a duševní hygiena, reţim dne, ochrana člověka za mimořádných
událostí. V sedmém ročníku se rekapituluje učivo chování člověka za mimořádných
událostí. Nově se vyučuje výţiva a zdraví; auto-destruktivní závislosti; skryté formy a
stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; manipulativní reklama a
informace. V osmém ročníku, se opět rekapituluje chování člověka za mimořádných
událostí. V učivu se objevuje nová kapitola Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe
(dětství, puberta, dospívání; sexuální dospívání a reprodukční zdraví). Dále je vyučována
ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy.
Obsahem učiva je i stres a jeho vztah ke zdraví; civilizační choroby; bezpečné chování;
dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. V devátém ročníku se také rekapituluje
ochrana člověka za mimořádných událostí a rekapituluje se i tělesná a duševní hygiena,
která se vyučovala jiţ v šestém ročníku.
Výţiva je dopodrobna realizována v sedmém ročníku. Z mého pohledu by mělo být
učivo zdravé výţivy zařazeno i do šestého ročníku, aby se ţáci včas seznámili se zásady
zdravého stravování. V osmém a devátém ročníku by mělo alespoň zaznít upozornění na
nebezpečí mentální anorexie a bulimie. Na škole proběhl projekt Den zdraví, který úzce
souvisí s problematikou výţivy.

Helena Stachová

Přílohy

10 Základní škola a Mateřská škola Loučovice
Základní škola a Mateřská škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti
postupnými ročníky. Součástí školy je školní druţina, mateřská škola a jídelna.
Budova školy je umístěna v blízkosti lesa uprostřed zeleně, stranou silničního
ruchu.
V budově školy jsou jak kmenové třídy, tak i odborné učebny chemie, fyziky,
hudební výchovy, informatiky, internetová učebna, učebna biologie, kreslírna, učebna
jazyků, dílny, kuchyňka a školní knihovna. Učebny fyziky, biologie, jazyků a některé
kmenové třídy jsou vybaveny počítači. Učitelé mohou při výuce vyuţít notebook a
dataprojektor.
Součástí školy je i tělocvična, hřiště s umělým povrchem a hřiště na malou kopanou
s umělým povrchem.
Reţim školy je přizpůsoben dojíţdějícím ţákům. Proto ranní vyučování začíná
v 8:15 a odpolední končí nejpozději v 15:40.
Pitný reţim je zajištěn vlastním nápojovým automatem na teplé i studené nápoje.
Ţáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a 2 druhů studených nápojů.
Pedagogický sbor má 15 členů. Na 1. stupni má škola potřebný počet vyučujících.
Jedna vyučující nemá potřebnou kvalifikaci. Na 2. stupni je také dostatek plně
kvalifikovaných vyučujících. Jeden vyučující si potřebnou kvalifikaci studiem doplňuje.
Dva úvazky ovšem zajišťují vyučující v důchodu.
Pravidelně jednou týdně je na škole konzultační odpoledne, na kterém se rodiče
mohou informovat u jednotlivých vyučujících.
Škola nabízí v případě zájmu minimálně sedmi ţákům nepovinné předměty, a to
náboţenství, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, francouzský jazyk a ruský
jazyk. Z povinně volitelných pak škola ţákům nabízí angličtinu jako druhý cizí jazyk,
němčinu jako druhý cizí jazyk, konverzaci v anglickém jazyce, konverzaci v německém
jazyce, přírodovědná praktika, informatiku, výtvarné projekty, pohybové aktivity.

Helena Stachová

Přílohy

Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 10.1 ZŠ Loučovice

Helena Stachová

Přílohy

Tabulka 10.2 ZŠ Loučovice

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se na škole realizuje v sedmém a osmém ročníku. Hodinová
dotace je jedna hodina týdně.
V sedmém ročníku jsou obsahem učiva vztahy ve dvojici; vztahy a pravidla souţití
v prostředí komunity; výţiva a zdraví; tělesná a duševní hygiena; reţim dne; skryté formy
a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; bezpečné chování;
dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví; podpora zdraví a její formy. Dále se
vyučuje sebepoznání a sebepojetí; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace; morální
rozvoj. V osmém ročníku se opakuje učivo: vztahy ve dvojici; vztahy a pravidla souţití
v prostředí komunity; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace; morální rozvoj.
Prohlubuje se téma tělesné a duševní hygieny. Nově se ţáci seznamují s učivem Změny
v ţivotě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání; sexuální dospívání a
reprodukční zdraví), dále se v osmém ročníku vyučují rizika ohroţující zdraví a jejich
reflexe. Konkrétně stres a jeho vztah ke zdraví; auto-destruktivní závislosti; manipulativní
reklama a informace; ochrana člověka za mimořádných událostí. Do učiva jsou začleněny i
nová témata osobnostního a sociálního rozvoje (seberegulace a sebeorganizace činností a
chování; psychohygiena). Předmět velmi málo rozvijí oblast sexuální výchovy a výţivy.
Zcela opomíjí oblast ochrany člověka před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy.
Téma výţivy se realizuje v sedmém ročníku. Učivo výţivy je velmi zredukováno, a
to pouze na oblast denního stravování a na pitný reţim. Ţáci jsou tak ochuzeni o zásadní a
velmi důleţité informace. Výchova ke zdraví tedy v této oblasti nepředává ţákům
informace, které by jim předat měla. Zvlášť nebezpečné důsledky můţe znamenat to, ţe
ţáci nejsou upozorněni na nebezpečí mentální anorexie a bulimie. Také nárůst obezity je
v dnešní době alarmující. Někteří ţáci se mohou jen prostřednictvím školy, respektive
Výchovy ke zdraví seznámit se zásadami zdravé výţivy.

Helena Stachová

Přílohy

11 Základní škola Edwarda Beneše a Mateřská škola Písek
Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. ročníku. V 1. ročníku
se otevírá třída se zaměřením na hudební výchovu, tělesnou výchovu či na podporu
čtenářské gramotnosti a dramatizace. V 1. třídách je zařízena jedna hodina týdně
anglického jazyka. Od 3. ročníku se ţáci mohou hlásit do tříd se zaměřením na výuku
cizích jazyků. Škola vzdělává přibliţně 706 ţáků.
Součástí školy je školní druţina, školní jídelna. Přímo v areálu školy je umístěna i
mateřská škola se školní jídelnou.
Škola má k dispozici dvě počítačové učebny, multifunkční učebnu, interaktivní
tabuli a dataprojektor. Dále jsou na škole jazykové učebny, dvě tělocvičny a školní hřiště.
Počtu ţáků odpovídá i počet pedagogických pracovníků. Na škole působí 40
učitelů. Všichni jsou plně kvalifikovaní.
Na škole je zřízena Školská rada, Rada rodičů a Ţákovský parlament.
Škola pořádá řadu projektů, a to třídní, celoškolní a krátkodobé i dlouhodobé.
Například, Zdravé zuby, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Den Země, Den bez
aut, Ajax a další.
Na prvním stupni škola z volitelných předmětů nabízí míčové hry, čtení,
dramatizaci a hru na zobcovou flétnu. Na druhém stupni si ţáci mohou vybírat mezi
německým jazykem, praktickou matematikou, literárním seminářem, sportovní výchovou,
informatikou, konverzací v cizím jazyce a digitálními technologiemi. Na škole mohou ţáci
navštěvovat i řadu krouţků, a to fotbal (pro 1. stupeň), fotbal (pro 2. stupeň), házenou (1.
stupeň), angličtinu (pro 1. a 2. třídu), hru na kytaru, hru na flétnu, debatní krouţek,
doučování z českého jazyka, cvičení z českého jazyka (pro 9. třídu), cvičení z matematiky
(pro 9. třídu), keramický krouţek, tvořivý krouţek (pro 2. stupeň), výtvarné čarování (pro
1. stupeň) a dramatický krouţek (pro 2. stupeň).

Helena Stachová

Přílohy

Tabulky a hodnocená
Tabulky

Tabulka 11.1 ZŠ Edwarda Beneše, Písek

Helena Stachová

Přílohy

Tabulka 11.2 ZŠ Edwarda Beneše, Písek

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se vyučuje v šestém a sedmém ročníku. Hodinová dotace
v kaţdém ročníku je jedna hodina týdně.
V šestém ročníku se vyučují vztahy ve dvojici; vztahy a pravidla souţití
v prostřední komunity; dětství, puberta, dospívání; výţiva a zdraví; tělesná a duševní
hygiena; reţim dne; ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy; stres a jeho vztah ke zdraví; civilizační choroby; bezpečné chování;
manipulativní reklama a informace; ochrana člověka za mimořádných událostí; celostní
pojetí člověka ve zdraví a v nemoci; sebepoznání a sebepojeí; psychohygiena. V sedmém
ročníku se opakuje učivo vztahy ve dvojici; vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity;
civilizační choroby; ochrana člověka za mimořádných událostí; sebepoznání a sebepojetí.
Opakují se i některé body z učiva tělesné a duševní hygieny. Prohlubuje se učivo dětství,
puberta, dospívání; výţiva a zdraví; ochrana člověka před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickými onemocněními a úrazy; celostní pojetí člověka ve zdraví a
nemoci. Nově se ţáci seznamují s tématy: sexuální dospívání a reprodukční zdraví; autodestruktivní závislosti; skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální
kriminalita; seberegulace a sebeorganizace činností a chování; mezilidské vztahy,
komunikace a kooperace.
Výţiva se realizuje v šestém i v sedmém ročníku. Učivo výţivy je v šestém ročníku
velmi rozsáhlé a v sedmém ročníku se ještě rozšiřuje o téma výţivy vybraných skupin
obyvatel, dále o alternativní výţivové směry a v neposlední řadě o vliv ţivotního prostředí
na zdraví.

Helena Stachová

Přílohy

12 Základní škola a Mateřská škola Rašpach
Základní škola v Rašpachu je sedmitřídní, na prvním stupni jsou ve školním roce
2009/2010 spojeny 1. + 4. třída a 2. + 5. třída, na druhém stupni je od kaţdého postupného
ročníku zřízena jedna třída. Škola celkem vzdělává 122 ţáků.
Škola se nachází v obci Rašpachu, která čítá 550 obyvatel.
Postupně se začíná škola vybavovat i technicky (video, DVD, počítače).
Na škole působí 11 pedagogů. Všichni učitelé jsou kvalifikovaní.
Náplň volného času ţáků zabezpečují školní krouţky. Škola nabízí krouţek
německého jazyka, anglického jazyka, keramický krouţek, hra na zobcovou flétnu,
pěvecký sbor, pohybové hry, dovedné ruce (vaření, pečení, drhání, pletení, háčkování),
krouţek programování, krouţek práce s internetem a v neposlední řadě škola nabízí
krouţek tvorby školního časopisu, na kterém se podílí většina ţáků devátých tříd.
Škola spolupracuje s partnerskou školou v Rakousku (Rastenfeld).
Škola pořádá řadu celoškolních i dlouhodobých projektů. Jedná se o projekty: Voda
kolem nás (fyzika a chemie hravou formou), Den Země (zaměřen na ekologickou
výchovu), Zdravotní soutěţ (projekt zaměřený na 1. pomoc), U rybníka (přírodovědný
projekt určený pro oblast Třeboňska), Dopravní výchova (bezpečnost), Střípky z naší
historie (vlastenecká výchova, vţdy k 28.10., kaţdý rok jiné tematické zaměření), Děti
obci a škole (podzimní a jarní úklid obce spojený s vysazováním zeleně), Vánoční tradice
(vánoční tradice u nás, v Evropě a ve světě), Vítání jara a Den otevřených dveří (realizace
o víkendu s přespáním ve škole).
Na škole je zřízena Školská rada. Činnost však téměř nevyvíjí a funguje spíše
formálně, a to z důvodu nezájmu rodičů. Ţáci se podílí na řízení školy prostřednictvím
Ţákovského parlamentu. Dávají připomínky a podněty k ţivotu a organizaci školy.
Navrhují a sami organizují své vlastní projekty.
Z povinně volitelných předmětů, které škola nabízí ţákům sedmého aţ devátého
ročníku. Jsou koncipovány tak, ţe v průběhu školní docházky kaţdý z ţáků projde výukou
tří ze čtyř těchto předmětů. Ţáci mohou volit mezi konverzací v cizím jazyce, rozšířenou
výtvarnou výchovou, společenskovědním seminářem a výpočetní technikou.

Helena Stachová

Přílohy

Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 12.1 ZŠ Rapšach

Helena Stachová

Přílohy

Tabulka 12.2 ZŠ Rapšach

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se vyučuje v sedmém, osmém a devátém ročníku. Hodinová
dotace je všech ročnících jedna hodina týdně.
Učivo je rozděleno cyklicky a je totoţné ve všech ročnících. Vyučují se Vztahy
mezi lidmi a formy souţití (vztahy ve dvojici; vztahy a pravidla souţití v prostředí
komunity), Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání; sexuální
dospívání a reprodukční zdraví), Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví (výţiva a zdraví;
tělesná a duševní hygiena, reţim dne; ochrana před přenosnými i nepřenosnými
chorobami, chronickým onemocněním a úrazy), Rizika ohroţující zdravá a jejich prevence
(stres a jeho vztah ke zdraví; civilizační choroby; auto-destruktivní závislosti; skryté formy
a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; bezpečné chování;
manipulativní reklama a informace), Hodnota a podpora zdraví (celostní pojetí člověka ve
zdraví a nemoci; podpora zdraví a její formy; podpora zdraví v komunitě); Osobnostní a
sociální rozvoj (sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace činností a
chování; psychohygiena; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace). Škola pořádá pro
ţáky druhého stupně projekt Dopravní výchova, který přímo souvisí s předmětem Výchova
ke zdraví. Jeden půlden probíhají testy a kurz dopravní výchovy, druhý den je Dopravní
olympiáda. Na škole se také pořádá Zdravotní soutěţ, jejíţ součástí je kurz první pomoci a
zdravotní soutěţ.
Výţiva je cyklicky začleněna do všech ročníků. Obsahem učiva jsou ale pouze
zásady zdravé výţivy, vliv ţivotního prostředí na zdraví a poruchy příjmu potravy. Z mého
pohledu by bylo vhodnější tuto oblast postupně rozvíjet. Ţáci jsou tak zbytečně ochuzeni o
některá témata. Myslím si, ţe takovéto řazení učiva není příliš výhodné.

Helena Stachová

Přílohy

13 Základní škola Slavonice
Základní škola Slavonice je úplná základní škola s 1. – 9. postupným ročníkem.
V kaţdém ročníku jsou podle počtu ţáků 1 – 2 paralelní třídy. Škola vzdělává 290 ţáků.
Škola je zasazena do velké parkové zahrady v klidné části města.
Součástí školy je školní jídelna, školní druţina. V areálu školy se nacházejí dva
tenisové kurty, školní zahrada a areál s ohništěm. Kaţdá třída má kmenovou učebnu. Na
škole je 16 kmenových tříd a 12 odborných pracoven. Jsou to: společná pracovna na fyziku
a chemii, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, tři učebny cizích jazyků,
kovo a dřevodílna, menší třída pro výuku volitelných předmětů, školní kuchyňka, velká
tělocvična, malá tělocvična, posilovna a dvě učebny informatiky s časově neomezeným
připojením na internet. V jedné z těchto učeben je nainstalován dataprojektor s promítacím
plátnem. Dále je na škole multifunkční učebna pro výuku, přednášky, besedy, výstavy, je
vybavena

10

počítači

s připojením

na

internet,

notebookem,

dataprojektorem,

videopřehrávačem, mikroskopem s elektronickým okulárem a odbornou literaturou. Na
počítačích je nainstalována řada výukových programů. V třídách 1. stupně jsou zařízeny
hrací koutky s kobercem pro alternativní aktivity a odpočinek ţáků.
Pro relaxaci o přestávkách ţáci vyuţívají prostorných chodeb, za příhodného počasí
i obou venkovních atrií, kde mají k dispozici pingpongové stoly a dvě streetballová hřiště.
Na škole vyučuje 21 kvalifikovaných učitelů. Součástí školního personálu je ICT
koordinátor, dva koordinátoři tvorby školního vzdělávacího programu, výchovný poradce,
metodik prevence sociálně patologických jevů.
Na škole působí Školská rada a Školní parlament.
Škola pořádá lyţařský výcvik, plavecký výcvik, školní atletickou olympiádu,
recitační přehlídky, mikulášskou nadílku, masopustní přehlídky atd. Na škole byly
realizovány projekty: Vídeň (poznávací zájezd), Na kole za poznáním (poznávací
cyklistický výlet v okolí Dyje), Pěšky za poznáním (poznávací turistické vycházky v okolí
Landštejna), Po stopách J. J. Grasela (historie regionu, přírodniny regionu), Advent a
Vánoce (lidové tradice), Vesmír, Masopustní rej, Velikonoce, Renesanční Slavonice (doba
renesance).

Helena Stachová

Přílohy

Z volitelných předmětů škola nabízí kulturu odívání, ruční práce a šití, zdravověda
a hygiena, kulturu bydlení, dítě a jeho výchova v rodině, příprava pokrmů, fyzikální
seminář, práce s počítačem, sportovní výchova, technická praktika, technické kreslení,
výtvarný seminář, seminář z českého jazyka a seminář z matematiky.
V rámci mimoškolních aktivit a podle zájmu dětí se na škole nabízí tyto krouţky:
Šikovné ruce, dramatický krouţek, aerobic, hra na kytaru, florbal, příprava na přijímací
zkoušky z českého jazyka, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, atletický krouţek a
náboţenská výchova.

Helena Stachová

Přílohy

Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 13.1 ZŠ Slavonice

Helena Stachová

Přílohy

Tabulka 13.2 ZŠ Slavonice

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v sedmém, osmém a devátém ročníku. Ve všech
ročnících je hodinová dotace jedna hodina týdně.
V sedmém ročníku se vyučují vztahy ve dvojici; vztahy v prostředí komunity;
dětství, puberta, dospívání; sexuální dospívání a reprodukční zdraví. Dále se vyučuje
výţiva a zdraví; tělesná a duševní hygiena; reţim dne; ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy; stres a jeho vztah ke zdraví;
civilizační choroby; auto-destruktivní závislosti; skryté formy a stupně individuálního
násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; bezpečné chování; manipulativní reklama a
informace; ochrana člověka za mimořádných událostí; podpora zdraví a její formy;
podpora zdraví v komunitě a v neposlední řadě i sebepoznání a sebepojetí. V osmém
ročníku se opakuje učivo: sexuální dospívání a reprodukční zdraví; tělesná a duševní
hygiena; ochrana člověka před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy; stres a jeho vztah ke zdraví. Prohlubuje se učivo autodestruktivních závislostí a ochrana člověka za mimořádných událostí. Nově se ţáci
seznamují s psychohygienou; s celostním pojetím člověka ve zdraví a nemoci;
s mezilidskými vztahy, komunikací a kooperací. V devátém ročníku se prohlubuje učivo:
sexuální dospívání a reprodukčního zdraví; manipulativní reklama a informace; výţiva a
zdraví. Opakuje se reţim dne; civilizační choroby; podpora zdraví a její formy. Z osmého
ročníku se opakuje učivo psychohygieny. Nově se ţáci seznamují s podporou zdraví
v komunitě a s morálním rozvojem. Z volitelných předmětů, které úzce souvisí s výchovou
ke zdraví, škola nabízí předmět Zdravověda a hygiena, Dítě a jeho výchova v rodině.
Výţiva se vyučuje v sedmém a devátém ročníku. V sedmém ročníku je učivo
obsáhlejší. V devátém ročníku se opakují některé body ze sedmého ročníku a nově se ţáci
seznamují s pojmy mentální anorexie a bulimie. Vynechané jsou tyto body: výţivové
hodnoty potravin; sloţky potravy; technologické zpracování potravin; pokrmy typu „fast
food“; výţiva vybraných skupin obyvatelstva; alternativní směry ve výţivě; nevhodné
stravování. Výţiva je realizován i v praxi. Ţáci druhého stupně si mohou zvolit volitelný
předmět Příprava pokrmů.

Helena Stachová

Přílohy

14 Základní škola Strakonice, Dukelská 166
Základní škola Strakonice, Dukelská 166 je úplnou školou s 1. – 9. postupným
ročníkem. Škola má 844 ţáků. Součástí školy jsou i čtyři specializované třídy pro děti se
specifickými vývojovými poruchami učení a to v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Jako další
specializované třídy škola na 2. stupni zřizuje škola třídy s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů. Do těchto tříd škola přijímá talentované ţáky na základě
přijímacího řízení. Práce s ostatními ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá
v běţných třídách. Škola je částečně bezbariérová. Školu navštěvují imobilní ţáci a ţáci
s lehkým mentálním handicapem. Tito ţáci jsou integrováni v běţných třídách a jsou jim
k dispozici dvě pedagogické asistentky.
Škola je umístěna uprostřed bytové zástavby. Poblíţ školy je autobusové a vlakové
nádraţí.
Součástí školy je školní kuchyně, dvě školní jídelny a školní druţina.
Škola má rozsáhlý sportovní areál s běţeckou dráhou dlouhou 245 m a fotbalovým
hřištěm. Součástí areálu je tenisový kurt, cvičná stěna na tenis a s hřištěm na volejbal,
basketbal, házenou a další sporty. Dále škola disponuje školními pozemky pro výuku
pěstitelských činností. Na škole jsou dvě tělocvičny a jeden gymnastický sál. Pro potřeby
výuky jsou k dispozici počítačové učebny a odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu,
zeměpisu. Škola má dřevo i kovodílny a učebnu vaření.
Počet pedagogických pracovníků na škole je 57. Aprobovanost učitelského sboru se
pohybuje kolem 98%. Součástí pedagogického sboru je protidrogový preventista,
výchovný poradce, speciální pedagog, dva pedagogičtí asistenti.
Škola je zapojena do mezinárodního hnutí „Na vlastních nohou“ Stonoţka (Škola
od Stonoţky dostala pro své handicapované děti finanční prostředky na zakoupení výtahu.
Škola adoptovala na dálku devítiletého chlapce z Keni a zajišťuje mu finanční moţnost
docházet do školy. Škola je zapojena do několika projektů. Jsou to projekty: Jak nebýt
agresorem ani outsiderem, Střípky, Zdravé zuby a Ajax. Škola nezapojuje do akcí
regionálních institucí, například Běh Terriho Foxe. Účastní se vysazování stromků
v městském lese, nebo úklidu městského parku.
Na škole působí Rada školy a Dětské zastupitelstvo.

Helena Stachová

Přílohy

Škola zřizuje několik zájmových krouţků. Je to anglický jazyk, ruský jazyk,
francouzský jazyk, historický krouţek, aerobic, tvořivá informatika s Baltíkem, dovedné
ruce, výtvarný krouţek, sportovní hry, volejbal pro dívky, keramický krouţek, foto –
video, Delphi – programování. Z volitelných předmětů škola nabízí cizí jazyk, cvičení
z informatiky, sportovní výchovu a přírodovědná praktika.

Helena Stachová

Přílohy

Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 14.1 ZŠ Strakonice, Dukelská 166

Helena Stachová

Přílohy

Tabulka 14.2 ZŠ Strakovice, Dukelská 166

Helena Stachová

Přílohy

Hodnocení
Výchova ke zdraví se vyučuje od šestého do devátého ročníku. Hodinová dotace ve
všech ročnících je jedna hodina týdně.
Učivo není rozděleno do ročníků, proto nelze posoudit uspořádání učiva.
V předmětu Výchova ke zdraví, se ţáci seznamují s veškerým obsahem vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví. Obsahem učiva jsou vztahy mezi lidmi a formy souţití, změny
v ţivotě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob ţivota a péče o zdraví, rizika ohroţující
zdraví a jejich prevence, hodnota a podpora zdraví, osobnostní a sociální rozvoj.
Výţiva je realizována velmi podrobně. Bohuţel nelze posoudit, jak je učivo
rozděleno do jednotlivých ročníků.
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15 Základní škola Jiřího z Poděbrad, Strakonice
Základní škola Jiřího z Poděbrad je úplnou školou s devíti postupnými ročníky.
Škola vzdělává přibliţně 396 ţáků.
Škola leţí v poklidné části města Strakonic s dobrou dopravní dostupností.
Stupně školy jsou odděleny, kaţdý v jedné budově. Budovy jsou spojeny spojovací
chodbou. K areálu školy patří atrium, které je vyuţíváno pro pohyb a pobyt ţáků prvního
stupně. Před budovou je školní hřiště vyuţívané při hodinách tělesné výchovy. Dále pak
cvičné dopravní hřiště pro výuku dopravní výuky. Celkem má škola 24 učeben, 3
počítačové učebny s připojením na internet, 2 učebny jazyků, odbornou učebnu fyziky,
chemie, přírodopisu a hudební výchovy, školní dílny a cvičnou kuchyňku.
V době přestávek si mohou ţáci zakoupit občerstvení ve školním bufetu. Rovněţ
mají moţnost odebírat dotované mléčné výrobky. Pro odpočinek je k dispozici atrium a
odpočinkový koutek ve školní druţině.
Na škole vyučuje 26 pedagogických pracovníků. 94% předmětů je učeno
aprobovaně.
Ţáci školy se podílejí na činnosti školy prostřednictvím Dětského zastupitelstva a
zástupci rodičů ţáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů.
Škola nabízí dostatek zájmové činnosti pro své ţáky formou krouţků. Vybírat
mohou ţáci z krouţku anglického jazyka, hudebních činností, florbalu a dovedných rukou.
Z volitelných předmětů mohou ţáci volit cizí jazyk, cvičení z informatiky, přírodovědná
praktika nebo sportovní výchovu. Ţáci si mají moţnost zvolit i nepovinné předměty, a to
sportovní hry, sborový zpěv, náboţenství a dyslektickou péči.
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Tabulky

Tabulka 15.1 ZŠ Jiřího z Poděbrad, Strakonice

Přílohy
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Tabulka 15.2 ZŠ Jiřího z Poděbrad, Strakonice

Přílohy
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Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v sedmém a osmém ročníku. Hodinová dotace je ve
všech ročnících jedna hodina týdně.
V sedmém ročníku je obsahem učiva výţiva a zdraví; tělesná a duševní hygiena;
ochrana pře přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy;
stres a jeho vztah ke zdraví; civilizační choroby; auto-destruktivní závislosti; skryté formy
a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; dodrţování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví; ochrana člověka za mimořádných událostí; podpora zdraví a
její formy; psychohygiena. V osmém ročníku je učivo zaměřeno pouze na kapitolu Změny
v ţivotě člověka a jejich reflexe, tedy na dětství, pubertu, dospívání a na sexuální výchovu
a reprodukční zdraví. Na škole proběhly projekty Týden zdraví a Branný den. Oba projekty
úzce souvisí s předmětem Výchova ke zdraví.
Výţiva je realizována v sedmém ročníku, a to velmi podrobně. Podle mého názoru
by v osmém ročníku měli ještě jednou zaznít stěţejní body, a to zásady zdravé výţivy,
nevhodné stravování a poruchy příjmu potravy. Čím více ţáci budou poučeni o této
problematice, tím více existuje reálná šance, ţe zásady zdravé výţivy pro ně budou
samozřejmostí.
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16 Církevní základní škola Orbis – Pictus , Tábor
Církevní základní škola Orbis – Pictus je malá škola rodinného typu. Zřizovatelem
školy je Římskokatolická farnost v Táboře. Škola poskytuje vzdělání maximálně 135
dětem v 1. aţ 9. postupném ročníku. Výuka probíhá jednoparaelních třídách o maximálním
počtu 15 ţáků na třídu. Přibliţně 10% ţáků jsou děti se specifickými poruchami učení a
chování či jiným zdravotním postiţením.
Škola se nachází v centru města Tábor s dobrou dopravní dostupností.
Výuka probíhá v devíti kmenových učebnách a v odborných učebnách fyziky a
chemie, výtvarné výchovy a počítačové učebny. Škola nemá svou vlastní tělocvičnu, ale
ţáci navštěvují 100 m vzdálenou sokolovnu. Orbis – Pictus také nemá svou školní jídelnu,
či výdejnu. Stravování dětí se řeší smluvně s nejbliţší základní školou zřízenou Městským
úřadem v Táboře. Součástí školy je zahrada, která je rozdělena do tří úrovní – teras, které
se svaţují směrem k řece Luţnici. Je to členitý terén, který je oddělen od hluku města. Tyto
prostory jsou vyhrazeny pro relaxaci dětí. Je zde malé hřiště (9 x 13 m) s umělým
povrchem.
Pedagogický sbor tvoří 14 členů – ředitel, učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně,
asistentka pedagoga, vychovatelky školní druţiny. Cizí jazyku učí externí učitelka. Většina
učitelů je plně kvalifikovaných. Všichni pedagogové mají certifikáty RWCT (čtením a
psaním ke kritickému myšlení). Někteří zaměstnanci jsou členy různých křesťanských
církví.
Orbis – Pictus se zaměřuje na kvalitní vzdělání dětí prvního stupně a na formování
osobnosti dítěte v křesťanském duchu. Škola vyučuje 1. třídu Genetickou metodou
počátečního čtení a psaní (Koţíšková metoda). V rámci prvního stupně se vyučuje
pravidelně skupinově a jednou za měsíc je dopolední projektový den. V rámci celé školy
probíhají čtyřikrát ročně celodenní projekty. Pořádají se sportovně a duchovně zaměřené
zimní a letní ozdravné pobyty.
Na škole také pracuje Školská rada a při škole také rodiče zaloţili občanské
sdruţení Klub přátel školy Orbis – Pictus.
Škola spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko – psychologickou poradnou
v Praze, Pedagogicko – psychologickou poradnou v Táboře, Speciálním pedagogickým

Helena Stachová

Přílohy

centrem pro nevidomé a slabozraké v Českých Budějovicích, se Speciálním pedagogickým
centrem pro neslyšící v Českých Budějovicích a v neposlední řadě škola úzce spolupracuje
s Úřadem práce v Táboře při výběru a volbě povolání u ţáků 8. a 9. ročníku.
Z volitelných předmětů škola svým ţákům nabízí: 2. cizí jazyk (německý jazyk),
konverzaci z anglického jazyka, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky,
praktikum z přírodopisu, seminář ze zeměpisu, sportovní hry a keramiku. Z nepovinných
předmětů si ţáci 1. stupně mohou zvolit anglický jazyka a náboţenství (římskokatolické),
na 2. stupni mohou volit náboţenství (římskokatolické).
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Tabulka 16.1 Církevní ZŠ Orbis - Pictus, Tábor
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Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v sedmém, osmém a devátém ročníku. Škola
předmět pojmenovala Rodinná výchova.
V sedmém ročníku jsou obsahem učiva vztahy a pravidla souţití v prostředí
komunity; sexuální dospívání a reprodukční zdraví; tělesná a duševní hygiena; ochrana
před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy; skryté
formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita. V osmém ročníku
se prohlubuje učivo: sexuální dospívání a reprodukčního zdraví; ochrana před přenosnými
i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy; skryté formy a stupně
individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita. Pouze okrajově se zmiňují vztahy
a pravidla v prostředí komunity a bezpečné chování. Nově se objevuje téma dětství,
puberta, dospívání; auto-destruktivní závislosti; sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a
sebeorganizace činností a chování; psychohygiena; mezilidské vtahy, komunikace a
kooperace. V devátém ročníku se rozšiřuje téma auto-destruktivních závislostí a téma
ochrany před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy.
Dále se v učivu nalézá výţiva a zdraví, a také manipulativní reklama a informace.
V předmětu se nevyučují témata: vztahy ve dvojici; reţim dne; stres a jeho vztah ke zdraví;
civilizační choroby; dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví; manipulativní
reklama a informace; ochrana člověka za mimořádných událostí a také celá kapitola
Hodnota a podpora zdraví. Z projektů, které mají úzký vztah k Výchově ke zdraví, na škole
proběhl, například projekt Hravě ţij zdravě!
Výţiva se vyučuje v devátém ročníku. Obsah však není příliš rozsáhlý. Z oblasti
výţivy se probírají zásady zdravé výţivy, jídelníček, technologické zpracování potravin a
vliv ţivotního prostředí na zdraví. V učivu, jsou opomenuta důleţitá témata, která by měla
být ţákům zajisté předána. Za zvlášť alarmující povaţuji nezařazení tématu poruchy
příjmu potravy a nevhodné stravování. Také je veliká škoda, ţe výţiva není vyučována i
v niţších ročnících. Z mé vlastní zkušenosti vím, ţe téma výţivy je velmi oblíbené zvláště
u mladších dětí. Lze tak nenásilnou formou u dětí probudit zájem o tuto problematiku a dát
jim tak dobré základy do jejich budoucího ţivota.
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17 Základní škola Vodňany
Základní škola Vodňany je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Školu
navštěvuje přibliţně 372 ţáků. Přibliţně 1/3 ţáků dojíţdí z okolních obcí.
Součástí školy je školní druţina, školní klub a školní jídelna. Hlavní sídlo školy je
v Bavorovské ulici, odloučené pracoviště leţí ve Výstavní ulici. Škola v Bavorovské ulici
vyuţívá pavilony A, C, D, pavilon pro jídelnu a tělocvičnu. V pavilonu B je umístěno
Gymnázium Vodňany. Další pavilon je ve Výstavní ulici.
Oba areály školy jsou v klidné části města a blízko nich jsou zřízeny autobusové
zastávky.
V pavilonu A je hlavní vchod do školy, který je společný s gymnáziem. V pavilonu
A jsou šatny, kancelář ředitele a jeho zástupce, ekonomicko-personální úsek, WC pro
zaměstnance, WC pro první stupeň, WC gymnázia, archiv a odborná učebna ICT.
Počítačová učebna má připojení k internetu a je vybavena dataprojektorem, domácím
kinem, V pavilonu C sídlí šest tříd prvního stupně, tři kabinety a jedno oddělení školní
druţiny. Pavilon D je určen pro ţáky a učitele druhého stupně. Je zde osm kmenových tříd
a odborná učebna hudební výchovy, anglického jazyka a cvičná kuchyňka. V pavilonu je
také šest kabinetů, oddělení školní druţiny, ţákovská a učitelská knihovna. V kaţdém patře
jsou chlapecké a dívčí WC. Pavilon B patří Gymnáziu Vodňany. Tyto pavilony vyuţívají
společnou školní jídelnu a tělocvičnu. Zde škola vyuţívá odbornou učebnu fyziky a
chemie. Její zařízení a vybavení je majetkem základní školy.
V pobočce ve Výstavní ulici jsou čtyři třídy prvního stupně a jedno oddělení školní
druţiny. Ţáci se stravují ve školní jídelně mateřské školy, která sídlí v protějším pavilonu.
Na hodiny tělesné výchovy chodí ţáci do deset minut vzdálené víceúčelové haly. V době
přestávek mohou děti vyuţívat vnější oddychovou zónu, která je vybavena stolem na stolní
tenis a streetballovým košem
Před budovou školy se nachází park. U pavilónů prvního a druhého stupně jsou
zřízeny oddychové zóny, kde mohou ţáci trávit čas o velkých a poledních přestávkách.
Oba prostory jsou vybaveny venkovními stoly na stolní tenis a streetballové koše. Prostor
pro první stupeň je vybaven multifunkční prolézačkou. Součástí areálu je i venkovní
sportoviště s hřištěm s umělým povrchem na tenis, malou kopanou, volejbal, streetball,
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s tartanovou běţeckou dráhou, s doskočištěm pro skok daleký, s vrţištěm a kruhovou
výsečí pro hod koulí.
Pedagogický sbor sdruţuje jak zkušené pedagogy, tak i začínající mladé učitele.
Všichni jsou plně kvalifikovaní.
Na škole probíhá dlouhodobí projekt „Děti dětem“. V rámci tohoto projektu
pořádají ţáci vyšších ročníků Valentýnský ples, maškarní ples pro mateřskou školu a ţáky
prvního stupně a Den dětí.
Na škole je zřízena Rada školy a dále zde působí Rada rodičů.
Z volitelných předmětů škola ţákům nabízí: Konverzaci v cizím jazyce, německý
jazyk, seminář z českého jazyka, seminář z matematiky, seminář z přírodovědných
předmětů, etický seminář, kreativní tvorbu, sportovní hry a technická praktika.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 17.1 ZŠ Vodňany
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Přílohy

Tabulka 17.2 ZŠ Vodňany
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Přílohy

Hodnocení
Výţiva ke zdraví se realizuje v šestém, sedmém a osmém ročníku. Škola, předmět
pojmenovala Rodinná výchova. Hodinová dotace činí v kaţdém ročníku jednu hodinu
týdně.
Učivo šestého a sedmého ročníku je sloučeno dohromady. Nelze tedy rozlišit,
v jakém ročníku jsou jednotlivá témata realizována. Obsahem těchto dvou ročníků jsou
vztahy ve dvojici; vztahy a pravidla v prostředí komunity; dětství, puberta, dospívání;
výţiva a zdraví; tělesná a duševní hygiena; reţim dne; ochrana před přenosnými i
nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy; civilizační choroby; autodestruktivní závislosti; bezpečné chování; dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví. Také se seznámí s linkami důvěry a s krizovými centry. V osmém ročníku se
rekapituluje výţiva a zdraví; ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami,
chronickým onemocněním a úrazy; civilizační choroby; auto-destruktivní závislosti;
dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Prohlubuje se učivo skrytých forem a
stupňů individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminality. V učivu se nově objevuje
sexuální dospívání a reprodukční zdraví, manipulativní reklama a informace, ochrana
člověka za mimořádných událostí, celostní pojetí člověka ve zdraví a v nemoci, a také
psychohygiena.
Výţiva se vyučuje ve všech třech ročnících. V šestém a osmém ročníku je výţiva
realizována velmi podrobně. V devátém ročníku se z části učivo rekapituluje. V rámci
předmětu Rodinná výchova je učivo výţivy dostatečně probráno. Škola se také zúčastnila
celorepublikového šetření „Jak jedí české děti“.
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18 Základní škola Volary
Základní škola ve Volarech je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Kapacita
školy je 700 ţáků. Dnes školu navštěvuje přibliţně 400 dětí.
V budovách školy je 37 učeben, z toho 23 kmenových tříd a odborné učebny.
V budově prvního stupně je 11 kmenových tříd a učebna hudební výchovy a výpočetní
výchovy, tělocvična, jídelna s výdejnou stravy, 2 oddělení školní druţiny. K budově
přiléhá školní dvůr a pozemek pro výuku pěstitelských prací. V budově druhého stupně je
12 kmenových tříd, 12 odborných učeben: 2 učebny výpočetní techniky s připojením na
internet, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, cizí jazyky,
pěstitelské práce, technické práce, cvičná kuchyňka a místnost pro kondiční cvičení. Dále
je zde tělocvična, školní jídelna s kuchyní, společenská místnost, výstavní místnost a 13
kabinetů a sborovna. K budově patří zahrada a školní pozemek, pískové hřiště, respirium a
arboretum. Dojíţdějící ţáci mohou navštěvovat od 6:45 do 7:45 hodin ranní školní klub.
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce pro první stupeň, zástupce pro druhý
stupeň, přibliţně 27 učitelů včetně 2 výchovných poradců, 2 protidrogových koordinátorů,
ICT koordinátora. Kvalifikovanost výuky je na prvním stupni 100% a na druhém stupni
přes 90%.
Na škole proběhl jiţ projekt Den Země a Den naruby. Na základě ţáků ze Školního
parlamentu stojí škola na začátku projektu „Adopce na dálku“. Na prvním stupni proběhl
projekt LAO (sportovně – branný den), Běh do vrchu, Vánoční den, Den Země, Zdravé
zuby, Mikuláš. Na druhé stupni byly realizovány projekty: Vánoční den, LAO, Den Země,
Den na ruby (obrácené role, učitel – ţák).
Na škole je zřízena Rada školy, Ţákovský parlament a SRPDŠ.
Z volitelných předmětů škola nabízí: 2 cizí jazyk, praktika z fyziky, praktika
z chemie, přírodovědná praktika, technická praktika, technické kreslení, jazykový seminář,
provoz a údrţbu domácnosti, literární seminář, tvořivou dílnu, práce s počítačem a
sportovní hry.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky¨

Tabulka 18.1 ZŠ Volary
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Tabulka 18.2 ZŠ Volary
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Hodnocení
Předmět Výchova ke zdraví je vyučován v osmém ročníku. Hodinová dotace je
jedna hodina týdně.
Obsahem učiva je výţiva a zdraví; tělesná a duševní hygiena; reţim dne; ochrana
člověka před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy;
civilizační choroby; auto-destruktivní závislosti; bezpečné chování; dodrţování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví; podpora zdraví a její formy. Nevyučují se kapitoly Vztahy
mezi lidmi a formy souţití (vztahy ve dvojici, vztahy a pravidla v prostředí komunity),
Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání; sexuální dospívání a
reprodukční zdraví), Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence (skryté formy a stupně
individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; manipulativní reklama a
informace; ochrana člověka za mimořádných událostí), Hodnota a podpora zdraví (celostní
pojetí člověka ve zdraví a nemoci; podpora zdraví v komunitě), Osobnostní a sociální
rozvoj (sebepoznání a sebepojetí; seberegulace a sebeorganizace činností a chování;
psychohygiena; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace; morální rozvoj). Za zvlášť
nešťastné povaţuji nezařazení sexuální výchovy a reprodukčního zdraví, neboť toto téma
pokládám za stěţejní téma výchovy ke zdraví. A i ostatní okruhy jsou velice důleţité. Bylo
by proto vhodné, aby se Výchova ke zdraví vyučovala i v jiných ročnících a hodinová
dotace tohoto předmětu byla navýšena.
Téma výţivy je probíráno velmi podrobně. Škola také nabízí ţákům druhého stupně
volitelní předmět Provoz a údrţba domácnosti. Obsahem tohoto předmětu je i příprava
pokrmů. Ţáci si tak mohou vyzkoušet téma výţivy i v praxi.
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19 Základní škola Volyně
Základní škola Volyně je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Zpravidla
s dvěma třídami v ročníku. Počet ţáků se pohybuje mezi 370.
Škola má k dispozici odbornou učebnu fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu,
dějepisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy a dvě počítačové učebny (v jedné z těchto
učeben je stálé připojení na internet). Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici
tělocvičnu se zázemím a sportovní hřiště s umělým povrchem.
Kaţdý ţák má nárok na dotované mléčné výrobky, a to 4 x v týdnu na mléko a 1 x
v týdnu na jogurt či smetanový krém. Za cenu 6,- Kč.
Počet pedagogických pracovníků je 25. Kvalifikovanost a aprobovanost je zajištěna
z 85 – 90%.
Součástí školy je školní druţina a školní jídelna.
Při škole je zřízená Rada školy.
Škola organizuje mnoho projektů a akcí. Kaţdý rok ţáci pořádají školní akademii a
maškarní. Pro ţáky je připravována Mikulášská nadílka. Ţáci slaví svátek Haloween,
účastní se sportovního dne a aktivně se zapojují do sázení stromků.
Z volitelných předmětů si ţáci mohou vybrat sportovní hry, anglický jazyk,
německý jazyk a domácnost. Z nepovinných předmětů ţáci mohou volit výtvarné činnosti,
nebo dyslexii. Dům dětí a mládeţe vypisuje pro ţáky školy zájmové krouţky. V nabídce je
krouţek florbalu, Tvůrčích dílen (Dívčí klub), německý jazyk, Hip–hop, míčové hry a
lasování.
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Tabulky a hodnocení
Tabulky

Tabulka 19.1 ZŠ Volyně

Helena Stachová

Přílohy

Tabulka 19.2 ZŠ Volyně
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Hodnocení
Výchova ke zdraví se realizuje v šestém a osmém ročníku. V šestém ročníku činí
hodinová dotace jednu hodinu týdně, v osmém ročníku dvě hodiny týdně.
Učivem šestého ročníku jsou vztahy mezi lidmi a formy souţití; sexuální dospívání
a reprodukční zdraví; zdravý způsob ţivota a péče o zdraví; civilizační choroby; autodestruktivní závislosti; skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální
kriminalita; bezpečné chování; manipulativní reklama a informace; ochrana člověka za
mimořádných událostí; sebepoznání a sebepojetí. V osmém ročníku se opakuje a
prohlubuje učivo: vztahy mezi lidmi a formy souţití; sexuální dospívání a reprodukční
zdraví; tělesná a duševní hygiena; reţim dne; ochrana člověka před přenosnými i
nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy; auto-destruktivní závislosti;
skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita;
manipulativní reklama a informace; ochrana člověka za mimořádných událostí. Nově se
ţáci seznamují s učivem: dětství, puberta, dospívání; mezilidské vztahy, komunikace,
kooperace. V učebním plánu předmětu je zcela vynechána kapitola Hodnota a podpora
zdraví.
Oblast výţivy se realizuje v obou ročnících. V šestém ročníku se vyučují zásady
zdravé výţivy, dále vliv ţivotního prostředí na zdraví a poruchy příjmu potravy. V osmém
ročníku se toto učivo z větší části rekapituluje a prohlubuje. Nově se vyučuje: denní
stravování, pitný reţim; zastoupení potravy v jídelníčku a také alternativní výţivové
směry. V učivu není pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu; pyramida
výţivy; výţivové hodnoty potravin; pokrmy typu „fast food“; výţiva vybraných skupin
obyvatelstva; nevhodné stravování. Podle mého názoru by měly být i tyto body zařazeny
do učebního plánu. Ţáci by tak získali ucelenější pohled na tuto problematiku. Pro ţáky
druhého stupně škola vypisuje volitelní předmět Domácnost, prostřednictvím kterého se
seznamují s hygienou a přípravou pokrmů.
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20 Základní škola a Základní umělecká škola Zliv
Základní škola ve Zlivi je úplnou školou s devíti postupnými ročníky a je spádovou
školou pro Zliv a 9 obcí z jejího okolí. Škola vzdělává kolem 310 ţáků.
Škola má rozsáhlý areál, jehoţ součástí je budova pro první stupeň, budova pro
druhý stupeň, školní druţina, základní umělecká škola, tělocvična a jídelna. V hlavní
budově je osm odborných učeben, cvičná kuchyňka a informační centrum s připojením na
internet. K areálu přiléhá fotbalové hřiště s travním povrchem, běţecká dráha, univerzální
hřiště s asfaltovým povrchem a relaxační areál s ohništěm, pískovištěm a překáţkovou
dráhou. Areál je při hezkém počasí vyuţíván i o hlavních přestávkách.
Pedagogický sbor má 26 členů. Je plně kvalifikovaný. Ve škole pracuje výchovný
poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a metodik environmentální
výchovy.
Na škole je zřízen Školský parlament a Školská rada.
Ţákům je připravena bohatá nabídka zájmových krouţků, např. taneční krouţek,
kynologický krouţek, loutkové divadlo, sportovní krouţky, hudební a dramatické aktivity,
práce na počítači apod. Další moţnosti nabízejí zájmové a sportovní organizace ve Zlivi, se
kterými škola spolupracuje (Sbor dobrovolných hasičů, Pionýr, TJ Sokol, Fotbalový klub,
Tenisový klub, Hokejbalový klub, Baseballový klub, oddíl karate, Mateřské centrum
Sluníčko. Ţákům je také nabízen kurz plavání (3. a 4. ročník), lyţařský kurz (7. ročník) a
kurz společenského tance (9. ročník).
Volitelné předměty jsou rozděleny do dvou bloků, a to jazykového a zájmového.
Ţáci si vybírají jeden předmět z kaţdého bloku. Jazykový blok nabízí německý jazyk,
ruský jazyk, cvičení z anglického jazyka a cvičení z českého jazyka. Ze zájmového bloku
je ţáků nabízena domácnost, sportovní hry, ekonomika, mediální výchova a všeobecný
přehled. Jako nepovinný předmět se zařazuje od prvního do devátého ročníku náboţenství.
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Tabulka 20.1 ZŠ Zliv
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Hodnocení
Výchova ke zdraví se vyučuje v šestém, osmém a devátém ročníku. Hodinová
dotace je ve všech ročnících jedna hodina týdně.
V šestém ročníku se vyučují vztahy mezi lidmi a formy souţití; změny v ţivotě
člověka a jejich reflexe; zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Dále pak civilizační
choroby; skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita;
bezpečné chování; dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví; ochrana člověka za
mimořádných událostí; celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci; podpora zdraví a její
formy; sebepoznání a sebepojetí; psychohygiena; mezilidské vztahy, komunikace a
kooperace. V osmém ročníku se opakuje učivo: vztahy mezi lidmi a formy souţití; dětství,
puberta, dospívání; zdravý způsob ţivota a péče o zdraví; civilizační choroby; skryté formy
a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita; bezpečné chování;
dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví; ochrana člověka za mimořádných
událostí; stres a jeho vztah ke zdraví; celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci; podpora
zdraví a její formy; psychohygiena; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace.
Prohlubuje se učivo sexuálního dospívání a reprodukčního zdraví. V učivu se nově
objevuje téma seberegulace a sebeorganizace činností a chování. V devátém ročníku se
opakuje a prohlubuje veškeré předešlé učivo, kromě učiva bezpečného chování. Nově se
vyučují auto-destruktivní závislosti; manipulativní reklama a informace; podpora zdraví v
komunitě; morální rozvoj. Ve Výchově ke zdraví jsou tedy zrealizována všechna témata.
Výţiva se vyučuje ve všech třech ročnících. Cyklicky se opakují tyto témata:
zdravá výţiva, vliv ţivotního prostředí na zdraví a poruchy příjmu potravy. Obsah výţivy
je tedy značně zúţený. Z mého pohledu by bylo výhodnější učivo postupně rozvíjet, a to
v celé své hloubce. Ţáci by tak získali nejenom důleţité informace, ale hlavně získají
komplexnější pohled na toto téma. Uvědomí si vazbu mezi výţivou a zdravím.
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2. PŘÍLOHA
Vyplněný dotazník - originál
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