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Historie vzniku programu 

Škol podporujících zdraví 

• 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 

• 1989 převzat WHO (Světová zdravotnická organizace) pro evropské 
země 

• 1991 nabídnut zemím Střední Evropy 

• 1992 přijat a zahájen v České republice 

• 1995 vznik modelového českého programu „Zdravá mateřská škola“ 

• 2000 inovace celého modelového programu na „Kurikulum 
mateřských škol podporujících zdraví“ 

• 2001 podíl programu na obsahu Rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání – povinného dokumentu pro práci všech 
mateřských škol 

• 2006 aktualizace modelového programu podpory zdraví (dokument 
a metodika) „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“ 



Filozofie programu podpory zdraví 

ve škole 

• Holistický přístup: vychází z celistvé struktury lidské bytosti  
(organismu, psychiky, osobnosti) a jejího prostředí (blízkého i 
vzdáleného, společenského i přírodního). 

• Interakční přístup: vychází z dynamiky a interakce mezi 
jednotlivcem a prostředím. Podle složitosti interakce jsou oblasti 
rozděleny na pět úrovní: 

         biologickou (v RVP PV jako Dítě a jeho tělo) 

             psychologickou (v RVP PV jako Dítě a jeho psychika) 

         interpersonální (v RVP PV jako Dítě a ten druhý) 

             sociálně – kulturní (v RVP PV jako Dítě a společnost) 

             environmentální (v RVP PV jako Dítě a svět) 

• Postoj ke zdraví: 

- Současné pojetí zdraví klade důraz na celistvost a souvislosti 

- Současné pojetí zdraví uznává úlohu subjektivního pocitu zdraví - 
pohody 



Dva integrující principy: 

1. Respekt k přirozeným potřebám jednotlivce v celku společnosti 

a světa. 

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce 

 
 Z/P   1  Učitelka podporující zdraví 

 Z/P   2  Věkově smíšené třídy 

 Z/P   3  Rytmický řád života a dne 

 Z/P   4  Tělesná pohoda a pohyb 

 Z/P   5  Správná výživa 

 Z/P   6  Spontánní hra 

 Z/P   7  Podnětné a věcné prostředí 

 Z/P   8  Bezpečné sociální prostředí 

 Z/P   9  Participativní a týmové řízení 

 Z/P 10  Partnerské vztahy s rodiči 

 Z/P 11  Spolupráce mateřské školy se základní školou 

 Z/P 12  Začlenění MŠ do života obce 



Formální kurikulum podpory zdraví 

Metody: prožitkové, situační a kooperativní učení 

Formy: individuální a skupinové činnosti 

Cíle: Kompetence rozvíjené v mateřské škole podporující zdraví 

- Program obsahuje 37 kompetencí dítěte předškolního věku 

- Ty vycházejí ze 7 kompetencí člověka podporujícího zdraví: 

1. rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a 
prevence nemocí, dovede posoudit, jaký vliv mají situace nabídky, 
média a další jevy 

2. uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou 

3. dovede řešit problémy a řeší je 

4. má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého 
života 

5. posiluje duševní odolnost 

6. ovládá dovednosti komunikace a spolupráce 

7. podílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech 

 

 



Evaluace 

 Pedagogická diagnostika dětí (RoKy = Rozvoj kompetencí 

každého dítěte, u předškoláků práce s publikací Brigitte 

Sindelárové: Předcházíme poruchám učení. Praha. Portál 1996) 

 

 Portfolia dětí 

 

 Portfolia pedagogů 

 

 INDI (dotazníky pro učitele/ky, dotazník pro rodiče) 

 

 



RoKy - ukázka 



INDI – ukázka č. 1 



INDI – ukázka č. 2 



Dílčí úkol vládního Programu  

„Zdraví pro 21 století“ 

Zajistit aby v roce 2015: 

 mělo nejméně  50 % dětí příležitost 

zařadit se do mateřské školy podporující 

zdraví 

   a 95 % do základních škol podporujících 

zdraví 



Děkuji za pozornost 
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