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Škola podporující zdraví (Zdravá škola) 

 1986  Skotsko  95% škol  
  podpora       WHO    
  

 Holandsko  Schools for Health in Europe    
    www.schools-for-health.eu 
   2015 47 zemí 35 000 škol 
  

      ČR   1992 – 1995  ÚNZ     10 škol 
         1996 – 2015  SZÚ     300 škol 
 
        podpora metodická, ne finanční 
     MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, ŠK 
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Škola podporující zdraví  
program všeobecné primární prevence 

doplněná metodika 2015 

Rukověť projektu Zdravá škola, nakl. Portál 2006 

„Vůbec to není snadný a lehký program  
a vůbec to není něco samozřejmého“ 

Program škola podporující zdraví, Nejedlá, M. a kolektiv autorů 
Expertního týmu ŠPZ., Klinika adiktologie, 1.LF UK a VFN v Praze, vydání 

první 2015, ISBN 978-80-7422-406-5 



 
Respekt k přirozeným potřebám jednotlivce 

 

dostatek pohybu, zdravé prostředí třídy a školy, 
režim vyučování, správná výživa, pitný režim 
 

neohrožující chování a spravedlivost učitele, x NE strach 
ze špatné známky, veřejný výsměch, strach ze šikanování 

pocit, že někam patřím, spolupodílím se na vytváření 
něčeho, kooperativní učení, spoluúčastním se na 
rozhodování, tripartitní třídní schůzky, komunitní kruhy 

nabídka volitelných předmětů, svobodné rozhodování o volbě 
metod učení 

Z hierarchie potřeb vyplývá, že se děti nemohou efektivně učit a učitelé efektivně 
vyučovat, pokud ve škole a ve třídě nevytvoříme takové podmínky, jež by umožňovaly 

uspokojení všech okruhů přirozených potřeb. 

spravedlivé ocenění, zájem učitele o žáka, nesoutěživé 
a spolupracující prostředí, důraz na sebehodnocení 



Projekt ŠPZ je cesta 

Vstupní 
analýza 
Identifikace 
potřeb 

 
Opatření 
k naplňování 
potřeb 
 

Projekt ŠPZ 

 

 

Evaluace 
opatření 

- 1x/rok 

- 1x/4 roky 

 

Identifikace 
nových 
potřeb 

 

 

Opatření  
k naplňování 
nových 
potřeb  
 

Inovace 
projektu ŠPZ 

Posouzení projektu 
Návštěva školy 
Přijetí do ŠPZ 

Návštěva školy 
Konzultace 
k metodice 

Posouzení inovace 
projektu ŠPZ 

„Učíme se navzájem“ 
Kulatý stůl podpory zdraví  

Evaluace 



Program ŠPZ - inovovaná metodika 2015 

Program škola podporující zdraví, Nejedlá, M. a kolektiv autorů Expertního týmu ŠPZ., 
Klinika adiktologie, 1.LF UK a VFN v Praze, vydání první 2015, ISBN 978-80-7422-406-5 
 



Řízení kvality 

• Klíčová je osobnost ředitele 

• Nástroje ? …………..např. ŠPZ 

• Cíl: co zlepšit, co udržet v konkrétní škole 
– stejné dotazníky pro žáky, učitele, rodiče 

– evaluace je povinná – ale ne její nástroj  

• Cílem není porovnávání škol 

• Na webu nemusí být analýza ani celý program 

• První výsledky po 3-5 letech nejdříve 

• Výzvy: stále se měnící prostředí 

 



Počet škol v síti ŠPZ v jednotlivých krajích ČR 
(MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ) 



Seminář PS 18.11. 2015 

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=lknl7OsY-
lY  
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Podpora rezortů 
Zdravotnictví 

• MZ:  
– morální: všeobecná primární 

prevence rizikového chování- 
NAP Zdraví 2020 

– finanční:  

• PPZ – preventivní programy 
pro ŠPZ 

• Program prevence 
kriminality dětí a mládeže  

• SZÚ 
– metodická: řízení projektu 

– preventivní programy pro ŠPZ 
zdarma 

 

Školství 

• MŠMT 
– morální: všeobecná primární 

prevence rizikového chování- 
NAP Zdraví 2020 

– Finanční:  

• dotační titul 

• PPP 

• NIDV 

• ČŠI 

Podpora WHO 

KÚ a zřizovatelé škol 



Jak se stát školou podporující zdraví 

• Manuál a metodika  

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi 

 

• seznam škol v programu: 
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/Program_SPZ/Seznam_clenu/s
eznam_skol_k_24072015.pdf 

 

• Manuál a metodika WHO 

http://www.schools-for-health.eu/cz/for-schools/manual 
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• Národní koordinátorka programu 

linda.frohlichova@szu.cz 

 

• Národní koordinátorka programu pro ZŠ a SŠ 

simona.bernardyova@szu.cz 
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