
Materiál pro GP 

Čj.: MSMT-4452/2016-1 

 

1 

 

 

Aktivity realizované v pokusném ověřování programu Pohyb a výživa 

 

 příprava pokusného ověřování POP PaV před jeho vyhlášením 

2013 

 sestavení řídícího týmu 

 sestavení autorského týmu pro vytvoření edukačního programu 

 výběr pilotních škol 

 sestavení lektorského týmu 

 obsahová analýza učebnic a pracovních sešitů na 1. stupni ZŠ z hlediska výživy 

a pohybu – vyústilo v roce 2014 v obhájení disertační práce Analýza vzdělávací oblasti 

výchova ke zdraví v didaktickém aparátu učebnic primární školy 

 vytvoření edukačního programu 

 zaškolení pracovníků pilotních škol (ředitelů a jejich zástupců, učitelů, vychovatelů, 

vedoucích školních jídelen) 

 proškolení lektorského týmu – určení pilotních škol, na nichž budou působit 

 zapojení pracovníků pilotních škol do tvorby edukačního programu, posouzení 

edukačního programu 

 příprava log pro pokusné ověřování programu Pohyb a výživa formou soutěže na VOŠ 

grafické v Praze 1, Hellichova ul. 

 průběžná zpráva z pokusného ověřování za rok 2013 s přílohami 

2014 

Přípravné období 

 konkretizace realizačních týmů pilotních škol (ředitelé, zástupci ředitelů, učitelé, 

vedoucí školních družin, vedoucí školních jídelen) 

 vyhodnocení vstupních podmínek pilotních škol v oblasti pohybu a výživy – zpráva 

o vstupních podmínkách 

 příprava webových stránek pokusného ověřování na metodickém portálu RVP.CZ, 

vytvořeny sekce Pro pilotní školy – Pro rodiče a žáky – Pro zájemce 

 dokončení edukačního programu podle připomínek učitelů-posuzovatelů, jeho vytištění 

a distribuce na pilotní školy 

 příprava učebních motivačních a propagačních materiálů 

 úprava školních vzdělávacích programů pilotních škol ve vazbě na požadavky pilotního 

ověřování 
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 příprava evaluačních metod před zahájením pilotního ověřování na školách 

 proškolení lektorských týmů, seznámení lektorů s edukačním programem a evaluačními 

metodami 

 proškolení realizačních týmů pilotních škol před zahájením ověřování, seznámení 

s edukačním programem a evaluačními metodami 

 průběžná propagace programu a informace o pokusném ověřování na různých 

odborných fórech 

Období ověřování na pilotních školách 

 zahájení pokusného ověřování programu na pilotních školách – návštěvy na školách, 

spolupráce lektorů a lektorek s pilotními školami (s řediteli, učiteli, vedoucími školních 

družin, vedoucími školních jídelen) 

 nabídka a realizace přednášek lektorů pro rodiče žáků (především oblast výživy) 

 zhodnocení úprav školních vzdělávacích programů 

 provozování webových stránek pokusného ověřování – vkládání zpráv, textů, materiálů, 

zkušeností, odpovědi na dotazy 

 průběžný sběr dat z ověřování – vyplňování Deníků učitelů a Protokolů lektorů 

 průběžné vyhodnocování elektronických Deníků učitelů 

 průběžné vyhodnocování elektronických Protokolů lektorů 

 průběžné vyhodnocování elektronické Ankety pro rodiče a žáky 

 příprava dalších motivačních a výukových materiálů, jejich vytištění a distribuce na 

školy 

 testování zdatnosti žáků 

 spolupráce s partnery programu (Česká unie sportu, Státní zdravotní ústav aj.) 

 závěrečná zpráva za rok 2014 

2015 

 rozesílka materiálů na školy (samolepky, plakáty) 

 spolupráce realizačního týmu s pilotními školami, sběr příkladů dobré praxe 

 pokračující sběr evaluačních dat prostřednictvím elektronického Deníku učitele, 

Protokolů lektorů, Ankety pro rodiče a žáky 

 průběžné hodnocení evaluačních dat 

 měření somatických charakteristik žáků metodou InBody a jejich vyhodnocení 

 2. testování tělesné zdatnosti žáků 

 zhodnocení testování tělesné zdatnosti 

 závěreční zhodnocení podmínek pilotních škol 
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 celkové zhodnocení evaluačních aktivit – Deníků učitelů, Protokolů lektorů, Ankety 

rodičů a žáků, dotazníků pro ředitele, záznamů vychovatelek školních družin 

 vyhodnocení pracovních sešitů žáků – názorů žáků a jejich rodičů na pokusné ověřování 

Pohyb a výživa 

 zhodnocení edukačního programu – metodických, učebních a propagačních textů 

a materiálů 

 celkové zhodnocení pokusného ověřování 

 příprava makety pyramidy pohybu a pyramidy výživy v 3D (dřevěné kostky) 

 závěrečné setkání řešitelů programu v Praze a prezentace výsledků pokusného 

ověřování programu Pohyb a výživa, formulace závěrů a doporučení 

 propagace pokusného ověřování programu Pohyb a výživa (průběžně) 

2016 

 závěrečná zpráva za celé pokusné ověřování 

 publikace výsledků v odborném tisku 

 návrhy na pokračující aktivity na MŠ a ZŠ 

 úprava metodických materiálů podle závěrů pokusného ověřování 

 návrhy na úpravu RVP ZV 


