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Propagace programu Pohyb a výživa 

 

2013 

Konference a semináře 

- Fórum pedagogické kinantropologie 

vědecký seminář České kinantropologické společnosti 

referát: úvodní školení lektorů pro pohyb (Mužík, Tupý)  

22. až 24. 9., Stráž nad Nežárkou, Středisko FTVS UK 

 Fórum výchovy ke zdraví XV.  

seminář pro učitele vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na ZŠ a SŠ 

informace o pokusném ověřování Pohyb a výživa (Tupý)  

25. – 26. 4., Benešov 

 

Webové stránky – propagace, informace 

 Webové stránky NÚV 

základní informace o pokusném ověřování  

září 2013 

http://www.nuv.cz/t/pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva 

- Webové stránky MŠMT ČR 

Dostupné na adrese: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-

vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva   

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva-upravene-vyhlaseni-

pokusneho-overovani?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva 

2014 

Konference a semináře 

- Školní stravování 2014 

konference Společnosti pro výživu, akreditovaná MŠMT (č.j. 516/2012-25) 

vyžádaná přednáška: Pohyb a výživa – Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu 

žáků ZŠ (Mužíková, Březková)  

20. až 22. 5., Praha, hotel Duo 

- Efektivní strategie podpory zdraví II 

konference SZÚ 

vyžádaná přednáška: Pohyb a výživa do škol – projekt MŠMT (Tupý, Mužíková, Mužík)  

12. 6., Praha, SZÚ 

- Zdravé stravování ve školách 

mezinárodní konference Magistrátu města Brna 

vyžádaná přednáška: Projekt Pohyb a výživa (Mužíková, Březková)  

17. 9., Brno, Nová radnice 

http://www.nuv.cz/t/pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva-upravene-vyhlaseni-pokusneho-overovani?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pohyb-a-vyziva-upravene-vyhlaseni-pokusneho-overovani?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
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- Celostátní konference Dítě na cestě do základní školy aneb plynulý přechod z MŠ na ZŠ  

konference APZŠ 

vyžádaná přednáška: Výchova ke zdravému životnímu stylu na 1. stupni ZŠ (Tupý)  

8. 10., Praha, konferenční sál Smíchovského pivovaru 

- Fórum pedagogické kinantropologie 

vědecký seminář České kinantropologické společnosti 

referát: Pohyb a výživa – Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny 

v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Mužík a kol.)  

24. až 26. 9., Stráž nad Nežárkou, Středisko FTVS UK 

- Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 

9. ročník konference Společnosti pro výživu, České pediatrické společnosti, České lékařské 

společnosti J. E. Purkyně, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP 

tři vyžádané přednášky: Laické hodnocení správné dětské výživy (Březková, Mužíková); 

Poznatky z procesu pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na 1. stupni ZŠ (Mužík, 

Mužíková); Metody sebehodnocení pohybového a výživového chování dětí (Mužík, Mužíková, 

Březková)  

14. – 15. 11., Poděbrady 

- Konference k 70. výročí školních jídelen  

konference MŠMT a EGO – Edu Gate Open, s.r.o 

vyžádaná přednáška: Priority výživového režimu žáků základních škol (Mužíková, Březková) 

27. až 28. 11., Brno, hotel Maximus Resort 

- Škola a zdraví v 21. století  

konference Pedagogické fakulty MU 

referát: Projekt Pohyb a výživa jako důsledek výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století 

(Mužík, Mužíková)  

2. 12., Brno, PeF MU Brno 

- Pracovní setkání zaměřené na výchovu ke zdraví ve studiu (nejen) učitelství na 

pedagogických fakultách v ČR 

odborný seminář Pedagogické fakulty MU 

referát: Projekt Pohyb a výživa – metodické materiály (Mužíková, Mužík)  

10. 12., Brno, PeF MU Brno 

 

Webové stránky – propagace, informace 

- Webové stránky MŠMT ČR 

viz rok 2013  

- Webové stránky Národního ústavu pro vzdělávání 

Titulní stránka webu NÚV 

od října 2014 do ledna 2015 

 Upozornění na webové stránky pokusného ověřování Pohyb a výživa 

únor 2014 

http://www.nuv.cz/t/webove-stranky-pokusneho-overovani-programu-pohyb-a-

vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva  

 Setkání ředitelů pilotních škol v projektu Pohyb a výživa 

informace o setkání ředitel PŠ v NÚV 

http://www.nuv.cz/t/webove-stranky-pokusneho-overovani-programu-pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.nuv.cz/t/webove-stranky-pokusneho-overovani-programu-pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
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duben 2014 

http://www.nuv.cz/t/setkani-reditelu-pilotnich-skol-v-projektu-pohyb-a-

vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva 

- Webové stránky PdF MU Brno 

http://www.ped.muni.cz/wpha/  

- Webové stránky pilotních škol 

např. ZŠ Donovalská Praha 4 

 

- Webové stránky Státního zdravotního ústavu 

Dostupné na adrese: http://www.szu.cz/ 

http://www.zdravi21.org/novinky/61-pohyb-a-vyziva  

 Webové stránky IDnes 

 

http://www.nuv.cz/t/setkani-reditelu-pilotnich-skol-v-projektu-pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.nuv.cz/t/setkani-reditelu-pilotnich-skol-v-projektu-pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.ped.muni.cz/wpha/
http://www.zdravi21.org/novinky/61-pohyb-a-vyziva
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- Portál Jídelny.cz 

Dostupné na adrese:  

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1495 

- Webové stránky Společnosti pro zdraví 21 

Dostupné na adrese: 

http://www.zdravi21.org/novinky/61-pohyb-a-vyziva  

 

Tisková periodika 

- Vzdělávání – čtvrtletník Národního ústavu pro vzdělávání 

Pohyb a výživa, Vzdělávání, č. 3 – 4 / 2014, příloha, s. 4. 

Dostupné na adrese: http://www.nuv.cz/uploads/Periodika/VZDELAVANI/14/P3_14.pdf  

- Metodický portál rvp.cz 

Newsletter Metodického portálu RVP.CZ 

číslo 13, listopad 2014 

 
 

Článek v časopisu 

- Výživa a potraviny 

Březková, V., Mužíková, L., Matějová, H. Výživová doporučení pro laiky. Výživa a potraviny, 

5, 2014, Zpravodaj 5/2014. 

A řada dalších odkazů. 

 

2015 

Konference a semináře 

- Seminář pro pedagogy  

Den zdraví na ZŠ Labská  

Mužíková, L., Březková, V. Projekt pohyb a výživa aneb výživová gramotnost jako 

součást výchovy ke zdraví.  

Brno, 28. 4. 2015 

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1495
http://www.zdravi21.org/novinky/61-pohyb-a-vyziva
http://www.nuv.cz/uploads/Periodika/VZDELAVANI/14/P3_14.pdf
http://rvp.cz/
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- Konference Jihomoravské dětské léčebny 

Konference VI. Obezita dětí a dospívajících v praxi – Léčba obezity u dětí a dospívajících 

Březková, V., Mužíková, L. – Laické hodnocení správné dětské výživy 

27. 5., Křetín 

- Konference, SZÚ Praha 

In Efektivní strategie podpory zdraví III., téma pro rok 2015: příklady dobré praxe 

Mužíková, L., Březková, V. Co si dát na talíř?  

18. 6., Praha 

 Veletrhy Brno – Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky, 

Národní výstava myslivosti  

Doprovodný program – Jak na výživu dětí 

Březková, V., Mužíková, L. Výživové doporučení a školní stravování.  

25. – 28. 6., Brno 

 Škola a zdraví v 21. století, konference s mezinárodní účastí 

Mužík, V., Mužíková, L. Stěžejní výsledky ověřování edukačního programu Pohyb 

a výživa na 1. stupni ZŠ. 

10. – 11. 9., PdF MU Brno 

- Mezioborový kongres PLDD  

Březková, V., Mužíková, L. Jak sestavovat krabičky pro děti aneb výživová doporučení 

pro každého.  

18. – 19. 9., Přerov 

- Konference SPV  

Dětská obezita a výživa v teorii a praxi  

Mužíková, L., Březková, V. Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým 

doporučením. 

20. 11., Praha 

- Odborný seminář pro pracovníky školního stravování 

Jak na to? 

Březková, V., Mužíková, L. Jak dostat výživové doporučení do školní jídelny. 

24. 11., Magistrát města Brna 

- Celorepublikový seminář výchovy ke zdraví  

MUŽÍK V., MUŽÍKOVÁ, L. Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa. In, PdF  

10. 12., MU Brno 

 

Webové stránky – propagace, informace 

 Webové stránky Národního ústavu pro vzdělávání 

Program Pohyb a výživa se osvědčil 

informace o výsledcích pokusného ověřování 

listopad 2015 
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http://www.nuv.cz/vystupy/celosvetove-jednani-o-fiktivnich-

firmach?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva  

Program pohyb a výživa se osvědčil, teď v něm chtějí školy pokračovat samy 

Tisková zpráva a brožura se závěry pokusného ověřování, vydáno u příležitosti 

závěrečného jednání programu Pohyb a výživa v Praze 25. 11. 2015 

http://www.nuv.cz/informace/pro-novinare/pohyb-a-

vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva  

http://www.nuv.cz/uploads/Pohyb_a_vyziva_ve_skolach.pdf 

http://www.nuv.cz/uploads/Pohyb_a_vyziva_VYSLEDKY.pdf 

 Elektronický newsletter NÚV – Vzdělávání 

Růžičková, M. Program Pohyb a výživa se osvědčil. Vzdělávání, č. 4, Praha, NÚV, 

2015. 

http://www.nuv.cz/vystupy/vzdelavani-4-

2015?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva 

- Webové stránky pilotních škol 

příklad www stránky ZŠ g. Piky Ostrava 

 

- www.jidelny.cz  

Stávková, J. Program Pohyb a výživa v pilotních školních jídelnách Jihomoravského 

kraje. 

srpen 2015  

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1582 

 www.docplayer.cz 

Pohyb a výživa do škol – projekt MŠMT 

prezentace autorů projektu a další informace 

http://docplayer.cz/3155569-Pohyb-a-vyziva-do-skol-projekt-msmt.html 

http://www.nuv.cz/vystupy/celosvetove-jednani-o-fiktivnich-firmach?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.nuv.cz/vystupy/celosvetove-jednani-o-fiktivnich-firmach?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.nuv.cz/informace/pro-novinare/pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.nuv.cz/informace/pro-novinare/pohyb-a-vyziva?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.nuv.cz/uploads/Pohyb_a_vyziva_ve_skolach.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/Pohyb_a_vyziva_VYSLEDKY.pdf
http://www.nuv.cz/vystupy/vzdelavani-4-2015?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.nuv.cz/vystupy/vzdelavani-4-2015?highlightWords=Pohyb+v%C3%BD%C5%BEiva
http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1582
http://www.docplayer.cz/
http://docplayer.cz/3155569-Pohyb-a-vyziva-do-skol-projekt-msmt.html
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 webové stránky partnerů pokusného ověřování 

 

Článek v časopisu, periodiku 

- Zpravodaj pro školní stravování 

Chmelíková, R., Stávková, J. Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa ve školní 

jídelně v Sokolnicích. Výživa a potraviny – Zpravodaj pro školní stravování. Praha: 

Výživaservis s.r.o., 2015, roč. 70, č. 6, s. 91-92. 

- Březková, V., Mužíková, L., Matějová, H. Co si dát na talíř? …aneb pestrost dle 

potravinové pyramidy. Výživa a potraviny – Zpravodaj pro školní stravování. Praha: 

Výživaservis s.r.o., 2015, roč. 70, č. 5, s. 66-68. 

- Učitelské noviny  

Šteflová, J. Zdravý pohyb a výživa nesmějí stát na okraji. O programu, který pilotní 

školy oceňují. Učitelské noviny, roč. 119, č. 1, 2016, s. 18-19. 

 

Vystoupení v rozhlase 

Mužíková, L. Rozhovor pro Český rozhlas Brno o Pokusném ověřování programu 

Pohyb a výživa.  

vysíláno 2. 9. 2015 

 

A řada dalších odkazů. 

 


