JAKÁ DOPORUČENÍ Z POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ PLYNOU?
Na základě pokusného ověřování programu PaV lze stanovit následující doporučení.
DOPORUČENÍ PRO OBLAST POHYBU
1. Orientovat přípravu učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti tělesné výchovy nejen na výuku tělesné
výchovy, ale více i na celkový pohybový režim
žáků.
2. Na pedagogických fakultách vytvořit konzultační centra pro učitele a pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ včetně jmenování vybraných
odborníků do funkce konzultanta pro uvedenou oblast.
3. Testování tělesné zdatnosti žáků chápat jako
součást hodnocení a sebehodnocení tělesného
zdraví žáků a ne jako výkonnostní ukazatel.
V tomto smyslu doporučujeme využít nový
on-line systém INDARES.COM, zaměřený na
záznam, analýzu a komparaci pohybové aktivity
uživatelů (žáků).
DOPORUČENÍ PRO OBLAST VÝŽIVY
1. Doplnit přípravu učitelů 1. stupně ZŠ o systémové vzdělávání v oblasti výživy.
2. Zřídit regionální konzultační centra k problematice výživy dětí a ke vzdělávání ve výživě,
dostupná všem učitelům a pedagogickým pracovníkům ZŠ.
3. Prohloubit spolupráci škol a školních jídelen
a sladit stravování ve školních jídelnách s výživovým vzděláváním žáků.
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edukační program MŠMT
pro 1. stupeň ZŠ

Proã byl edukaãní program
Pohyb a v˘Ïiva sestaven?
Dostatek pohybu a odpovídající
v˘Ïiva patﬁí mezi základní Ïivotní
potﬁeby dûtí. Souãasn˘ pohybov˘
a v˘Ïivov˘ reÏim vût‰iny dûtí v‰ak
tûmto Ïivotním potﬁebám neodpovídá.
DÛsledkem je pokles tûlesné zdatnosti,
nárÛst obezity i zvy‰ující se v˘skyt
dal‰ích zdravotních oslabení.
Co bylo hlavním cílem
programu Pohyb a v˘Ïiva?
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SOUHRNNÁ DOPORUČENÍ
1. Zřetelně začlenit ověřené a doporučené součásti
programu PaV do RVP ZV.
2. Připravit na všech ZŠ podmínky pro realizaci pohybového a výživového režimu žáků dle doporučení
programu PaV a realizovat program s výjimkou nedoporučených dílčích součástí programu.
3. Na základě konkrétních připomínek učitelů pilotních škol upravit a vydat metodické materiály programu PaV pro potřeby všech ZŠ.
4. Vytvořit interaktivní modifikace metodických materiálů k elektronickému uplatnění ve výuce na
1. stupni ZŠ (aplikace pro interaktivní tabule, webové stránky škol apod.).
5. Zachovat webové stránky programu PaV a využít je
k dalšímu prezentování příkladů dobré praxe.
6. Implementovat nové, originální části programu PaV
do pregraduální přípravy učitelů a do jejich dalšího
vzdělávání.
7. Informovat o výsledcích pokusného ověřování zřizovatele škol a prohloubit spolupráci s místními
institucemi.
8. Získat k blízké spolupráci v uvedené oblasti rodiče
žáků.
9. Informovat o výsledcích pokusného ověřování širokou odbornou veřejnost.
10. Vytvořit a ověřit program PaV také v mateřských
školách, kde se dá předpokládat ještě větší efektivita působení na děti i na rodiče.

POHYB a VÝŽIVA

h y b a v ý živ

Výsledky
pokusného ověřování
edukačního
programu

Ovûﬁovali jsme, jak˘m zpÛsobem je
moÏné zkvalitnit pohybov˘ a v˘Ïivov˘
reÏim na‰ich dûtí. Denní reÏim ‰kolákÛ
v˘znamnû ovlivÀuje pﬁedev‰ím rodina
a ‰kola, ale i veﬁejnost. Pokud se
podaﬁí spoleãn˘m úsilím ‰koly, rodiny
i veﬁejnosti zlep‰it pohybové a v˘Ïivové
chování dûtí, mÛÏeme v dohledné dobû
oãekávat zlep‰ení zdravotního stavu
celé populace.

Na čem byl program Pohyb a výživa založen?

Jak se šest priorit projevuje ve výživovém režimu dítěte?

Program Pohyb a v˘Ïiva (PaV) byl urãen ÏákÛm 1. stupnû Z· a objasÀoval ‰est priorit
v pohybovém a v˘Ïivovém reÏimu ÏákÛ. ·kola mûla za úkol utváﬁet pohybovou
a v˘Ïivovou gramotnost ÏákÛ a pﬁipravovat podmínky pro optimální pohybov˘
a v˘Ïivov˘ reÏim ÏákÛ bûhem jejich pobytu ve ‰kole. Ve spolupráci s rodinou mûla
‰kola vést Ïáky ke zdravému Ïivotnímu stylu.

Jak se šest priorit projevuje v pohybovém režimu dítěte?

II. PESTROST
Vybírám si pestrou stravu
ze všech pater Pyramidy
výživy pro děti.

IV. PŘÍPRAVA
III. PŘIMĚŘENOST
Pohybuji se s dostatečnou,
ale přiměřenou námahou
podle pater Pyramidy
pohybu pro děti.

Umím se připravit
na pohybové aktivity
(vezmu si přilbu, rukavice…)
a na tělesnou námahu
(rozcvičím se).

V. PRAVDIVOST
Znám svoje možnosti
a pohybuji se zejména pro
radost, osobní zdatnost,
odpovídající hmotnost,
pro zdraví.

II. PESTROST

VI. PITNÝ REŽIM

Pohybuji se různým
způsobem: chodím pěšky,
běhám, doma pomáhám,
hraji si, sportuji.

Dodržuji pitný režim
a při pohybu piji více
a častěji.

V. PRAVDIVOST
III. PŘIMĚŘENOST
Nepřejídám se a sním denně
alespoň 5 porcí ovoce
a zeleniny (porce je velká
jako moje pěst).

IV. PŘÍPRAVA
Dodržuji zásady hygieny
jak při přípravě potravin
(omývám ovoce a zeleninu),
tak během jejich
konzumace.

I. PRAVIDELNOST
Pravidelně se stravuji,
jím 5 jídel denně, mezi
hlavními jídly se snažím
nepojídat.

Využívám získané znalosti
o výživě při hodnocení své
stravy a ve svém
stravování.

VI. PITNÝ REŽIM
Dodržuji pitný režim
a piji především
vodu.

Co znázorňuje Pyramida výživy pro děti?
I. PRAVIDELNOST
Pohybuji se pravidelně
a každý den.

Co znázorňuje Pyramida pohybu pro děti?
Pyramida pohybu znázorÀuje rÛzné druhy pohybu, rÛznou námahu (patra pyramidy)
a optimální dobu trvání jedné „pohybové porce“. Porce jsou znázornûny jako kostky,
ze kter˘ch je pyramida sestavena. Jedna porce pohybu trvá 15 aÏ 30 minut (pro mlad‰í
‰kolní vûk – nejménû jako velká pﬁestávka). "Porce sezení" omezují pohyb.

Pyramida v˘Ïivy znázorÀuje skupiny potravin a nápoje, které patﬁí do stravy dûtí
kaÏd˘ den. Pro dobﬁe sloÏenou stravu platí, Ïe hlavní jídla (snídanû, obûd, veãeﬁe) jsou
sloÏena ze v‰ech pater pyramidy v˘Ïivy. Toto sloÏení doporuãujeme i pro ‰kolní svaãiny
(napﬁ. nápoj, peãivo s máslem a s˘rem, jablko).
Porce jsou znázornûny jako kostky, ze kter˘ch je pyramida sestavena (napﬁ.: dennû
si dám nejménû 7 porcí tekutin a sním 5 porcí ovoce a zeleniny). Velikost jedné porce
pﬁirovnáváme k vlastní sevﬁené pûsti (u dûtí napﬁ. pÛl banánu) nebo rozevﬁené dlani
(u dûtí napﬁ. pÛl krajíce chleba).
Potraviny a nápoje, které nejsou zaﬁazeny do pyramidy v˘Ïivy, ﬁadíme do tzv.
„zákeﬁn˘ch kostek“. Patﬁí sem potraviny a nápoje obsahující mnoho cukru, tuku, soli
a dal‰ích pﬁídatn˘ch látek (sladkosti, limonády, chipsy, smaÏené pokrmy apod.).
Pﬁijatelná konzumace „zákeﬁn˘ch kostek“ je jedna porce dennû.

Vedle tûlesné v˘chovy (TV) byly zaﬁazovány tûlov˘chovné chvilky, uãení spojené s pohybem, pohybovû rekreaãní pﬁestávky, vycházky a dal‰í formy pohybov˘ch aktivit.
Mimo v˘uku se pﬁedpokládala spoluúãast místních institucí i celostátních organizací,
napﬁíklad âeské unie sportu, Asociace ‰kolních sportovních klubÛ, iniciativy âesko se
h˘be a dal‰ích.

Jak měla škola přispívat k výživovému režimu žáků?

JAKÝM ZPŮSOBEM BYL
PROGRAM POHYB A VÝŽIVA OVĚŘOVÁN?
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Jak měla škola přispívat k pohybovému režimu žáků?

h y b a v ý živ

·kola mûla zajistit vhodn˘ stravovací a pitn˘ reÏim ÏákÛ, spolupracovat se ‰kolní jídelnou a vést dûti k pochopení podstaty a nezbytnosti optimálního stravování.

O jaké motivační prvky se program opíral?
POHYB a VÝŽIVA

Îák, kter˘ dodrÏoval pravidla ‰esti P (VI P), byl povaÏován za velmi dÛleÏitou osobu
peãující o své zdraví. Takov˘ Ïák mohl b˘t oznaãen názvem „VIP ‰kolák“. ·kola, kde
byla dodrÏována pravidla ‰esti P, mohla b˘t oznaãena za „VIP ‰kolu“. Podobnû to mohlo
b˘t i v pﬁípadû jednotliv˘ch tﬁíd, ‰kolních druÏin ãi jídelen.

šest priorit v pohybovém
a výživovém režimu žáků
na 1. stupni ZŠ

Edukaãní program PaV byl autorsk˘m kolektivem sestaven ve ‰kolním roce 2013/2014.
Program obsahoval metodickou pﬁíruãku pro
uãitele, pracovní se‰ity pro Ïáky s tzv. evaluaãními listy, názorné plakáty pro ‰koly, tﬁídy,
‰kolní druÏiny a ‰kolní jídelny, informaãní
broÏuru pro rodiãe ÏákÛ a informaãní broÏuru
pro veﬁejnost. V prÛbûhu pokusného ovûﬁování byly na vytvoﬁené webové stránky s názvem
Pohyb a v˘Ïiva vkládány dal‰í doplÀující
metodické materiály (pﬁíklady dobré praxe),
na jejichÏ pﬁípravû se podíleli zejména uãitelé
pilotních ‰kol. Ve‰keré základní i doplÀující
materiály edukaãního programu jsou dostupné
elektronicky na webov˘ch stránkách pokusného ovûﬁování: http://pav.rvp.cz/.
 Metodick˘ materiál pro uãitele
 Pracovní se‰ity pro Ïáky
 Informaãní broÏura pro rodiãe
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Jak se mohli do ověřování programu Pohyb a výživa
zapojit rodiče žáků a veřejnost?
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PRACOVNÍ SEŠIT
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POHYB a VÝŽIVA

PRO VIP ŠKOLÁKY

šest priorit v pohybovém
a výživovém režimu žáků
na 1. stupni ZŠ

VÝŽIVA I POHYB

VáÏení rodiãe,

Rodiãe i veﬁejnost mohli zlep‰ovat pohybov˘ a v˘Ïivov˘ reÏim dûtí nebo rodiny podle
návodu vyjádﬁeného v pyramidách pohybu a v˘Ïivy.
Rodiãe i veﬁejnost mohli aktivnû pﬁispívat k realizaci programu na ‰kolách (dobrou
spoluprací se ‰kolou, vedením krouÏkÛ, spoluúãastí na Dnech zdraví nebo T˘dnech
zdraví, nabídkou kurzÛ, exkurzí apod.).
Zájemci se mohli podrobnûji seznamovat s programem na webov˘ch stránkách Pohyb
a v˘Ïiva a prÛbûÏnû se vyjadﬁovat k programu na adrese: http://pav.rvp.cz/

‰kola, kterou nav‰tûvuje
va‰e dítû, byla ministerstvem
‰kolství zaﬁazena do programu
Pohyb a v˘Ïiva. Prosíme,
seznamte se s informacemi,
které se t˘kají Va‰eho dítûte.
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Proã byl program
Pohyb a v˘Ïiva vyhlá‰en?

h y b a v ý živ

informace
pro rodiče

Dostatek pohybu a odpovídající
v˘Ïiva patﬁí mezi základní
Ïivotní potﬁeby dûtí. Souãasn˘
pohybov˘ a v˘Ïivov˘ reÏim
vût‰iny dûtí v‰ak tûmto Ïivotním
potﬁebám neodpovídá.
DÛsledkem je pokles tûlesné
zdatnosti, nárÛst obezity
i zvy‰ující se v˘skyt dal‰ích
zdravotních oslabení.
Zamysleme se, jak mÛÏeme
tento stav napravit.

Vlastní ovûﬁování programu PaV se uskuteãnilo v roce 2014/2015 na 33 pilotních
‰kolách v‰ech typÛ (plnû organizované Z·, neúplnû organizované Z·, malotﬁídní Z·)
ve v‰ech hlavních regionech âR. Ovûﬁování se zúãastnilo témûﬁ 5700 ÏákÛ 1. aÏ 5.
roãníku Z· pod vedením 255 tﬁídních uãitelÛ a dal‰ích pedagogick˘ch pracovníkÛ. Do
ovûﬁování byly také zapojeny vychovatelky ‰kolních druÏin a vedoucí ‰kolních jídelen
se sv˘m personálem. Realizaci programu pomáhali usmûrÀovat lektoﬁi – odborní poradci
pro oblast pohybu a odborní poradci pro oblast v˘Ïivy.

O jaké metody se pokusné ověřování opíralo?
Ovûﬁování se opíralo o tyto evaluaãní metody:
• popis a porovnání vstupních a v˘stupních podmínek pilotních ‰kol pomocí dotazníkÛ
a SWOT anal˘z,
• realizace edukaãního programu v rozdíln˘ch podmínkách jednotliv˘ch ‰kol i jednotliv˘ch tﬁíd,
• prÛbûÏné a závûreãné hodnocení programu ﬁediteli pilotních ‰kol prostﬁednictvím
prÛbûÏn˘ch konzultací a závûreãn˘ch dotazníkÛ,
• prÛbûÏné hodnocení obsahu a prÛbûhu realizace edukaãního programu zúãastnûn˘mi
uãiteli prostﬁednictvím elektronick˘ch záznamÛ v tzv. Denících uãitelÛ na webov˘ch
stránkách pokusného ovûﬁování,
• prÛbûÏné a závûreãné hodnocení programu lektory pomocí elektronick˘ch protokolÛ
lektorÛ a závûreãného dotazníku,
• závûreãné hodnocení programu zúãastnûn˘mi uãiteli, vedoucími ‰kolních druÏin, vedoucími ‰kolních jídelen a Ïáky prostﬁednictvím dotazníkÛ nebo anket,
• prÛbûÏné a závûreãné hodnocení programu rodiãi ÏákÛ pomocí anketního dotazníku.

JAKÉ JSOU VÝSLEDKY POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ?
Na základû v˘‰e uveden˘ch metod a zpÛsobÛ ovûﬁování jsme získali mnoÏství poznatkÛ,
které je moÏné shrnout do následujících v˘sledkÛ.

Porovnání vstupních a výstupních podmínek pilotních škol
V pilotních ‰kolách se zcela nebo pﬁeváÏnû daﬁilo:
• zaãlenit souãásti programu PaV do ‰kolních vzdûlávacích programÛ (·VP),
• zaãlenit souãásti programu PaV do ·VP ‰kolních druÏin (·VP ·D),
• propagovat program PaV uvnitﬁ ‰kol nebo tﬁíd – nástûnky o programu PaV, plakáty,
pyramidy vytvoﬁené Ïáky, koláÏe, kresby, motto tﬁíd, slogany aj.,
• upravit podmínky pro realizaci pohybovû rekreaãních pﬁestávek – vyklizení chodeb,
doplnûní vybavení aj. (31 ‰kol),

•

propagovat problematiku pohybu a v˘Ïivy na webov˘ch stránkách ‰kol – ãlánky
k v˘Ïivû (27 ‰kol), informace o besedách s lektory (17 ‰kol), o sportovních soutûÏích,
o ‰kolním stravování aj.

V pilotních ‰kolách se spí‰e nedaﬁilo:
• promítnout program PaV do ‰kolního ﬁádu, anebo do‰lo jen k dílãím úpravám – napﬁ.
ve smyslu neomezovat pohyb o pﬁestávkách a na chodbách ‰koly (28 ‰kol),
• propagovat program PaV ve ‰kolních ãasopisech – obvykle pouze fotografie ãi recepty
(jen 10 ‰kol),
• propagovat program v obecním a regionálním tisku (jen 7 ‰kol),
• pro nízk˘ zájem rodiãÛ poﬁádat besedy lektorÛ s rodiãi (jen 10 ‰kol),
• zab˘vat se programem ve stravovací komisi (jen 2 ‰koly).

Realizace programu Pohyb a výživa v pilotních školách
V oblasti POHYBU se pﬁeváÏnû daﬁilo:
• zkvalitnit v˘uku TV,
• organizovat pohybovû rekreaãní pﬁestávky (31 ‰kol),
• zavádût metodu uãení v pohybu v rÛzn˘ch vyuãovacích pﬁedmûtech (29 ‰kol),
• podle potﬁeby ÏákÛ zaﬁazovat pravidelné tûlov˘chovné chvilky (29 ‰kol),
• zﬁizovat pohybovû zamûﬁené krouÏky i dal‰í zájmové pohybové aktivity (26 ‰kol),
• organizovat krátká ranní cviãení pﬁed v˘ukou (24 ‰kol),
• obohatit pohybov˘mi aktivitami program ·D poﬁádáním
turnajÛ, soutûÏí, ranních cviãení, a to pﬁi vyuÏití
Při uplatnění
tûlocviãen, hﬁi‰È, ‰kolních zahrad apod. (26 ‰kol).
DoplÀujícím v˘zkumn˘m ‰etﬁením se podaﬁilo
prokázat, Ïe pﬁi uplatnûní pohybového reÏimu dle
programu PaV lze zv˘‰it objem pohybové aktivity
ÏákÛ bûhem pobytu ve ‰kole aÏ na 1 hodinu dennû.

pohybového režimu dle
programu PaV lze zvýšit
objem pohybové aktivity žáků
během pobytu ve škole až
na 1 hodinu denně.

V oblasti POHYBU se spí‰e nedaﬁilo:
• zavést v˘uku 3. vyuãovací hodiny TV (jen 3 ‰koly),
pracovat s pracovními listy pro Ïáky (s pyramidou
pohybu),
• organizovat testování tûlesné zdatnosti ÏákÛ vãetnû správné
evidence v˘sledkÛ,
• realizovat pravidelnou integrovanou terénní v˘uku se zaãlenûním pohybov˘ch aktivit
(vycházky),
• zﬁizovat nepovinné pﬁedmûty s tûlov˘chovn˘m zamûﬁením (jen 3 ‰koly – zavedení
zdravotní TV a nepovinného pﬁedmûtu sportovní hry),
• roz‰íﬁit spolupráci s místními tûlov˘chovn˘mi organizacemi pﬁi zapojování ÏákÛ do
mimo‰kolních pohybov˘ch aktivit (jen 2 ‰koly).

V oblasti VÝŽIVY se pﬁeváÏnû daﬁilo:
• zaãlenit uãivo o v˘Ïivû do v˘uky v‰ech roãníkÛ 1. stupnû Z· (33 ‰kol),
• pracovat s pracovními listy pro Ïáky (33 ‰kol),
• zapojit ‰koly do projektu Ovoce a zelenina do ‰kol (33 ‰kol),
• dbát na pitn˘ reÏim ÏákÛ – doloÏena podpora pití ãisté vody, vody s citronem, bylinkami, mírnû slazeného ãaje nebo dal‰ích nápojÛ (28 ‰kol),
• prosadit více ovoce a zeleniny do v˘Ïivy ÏákÛ,
• podporovat v˘Ïivov˘ reÏim ÏákÛ ve ·D – ãasto pﬁíprava jednoduch˘ch pokrmÛ,
diskuze o zdravé stravû, hygienû, stolování, kvízy, soutûÏe, pûstování zeleniny, poznávání ovoce a zeleniny vãetnû náv‰tûvy obchodÛ apod. (30 ‰kol),
• zv˘‰it pestrost nabízen˘ch pokrmÛ ve ‰kolních jídelnách,
• vût‰inou se na ‰kolách, kde byly ‰kolní bufety nebo automaty, podaﬁilo zmûnit sortiment nabízen˘ch potravin (automaty zru‰ily 3 ‰koly, v˘raznû zmûnily sortiment automatu nebo bufetu na 7 ‰kolách).
V oblasti VÝŽIVY se spí‰e nedaﬁilo:
V oblasti VÝŽIVY
• pﬁipravovat svaãiny ‰kolní jídelnou (zavedlo 16 ‰kol,
v 8 ‰kolách byla pro mal˘ zájem pﬁíprava ukonãena),
se dařilo začlenit učivo
• ovlivÀovat sloÏení dopoledních pﬁesnídávek (svaãin)
o výživě do výuky všech
u nûkter˘ch ÏákÛ,
• oddûlit svaãinové a pohybové pﬁestávky (14 ‰kol
ročníků 1. stupně ZŠ a zapojit
spoleãná svaãinová a pohybová pﬁestávka, 19 ‰kol
školy do projektu Ovoce
oddûlené pﬁestávky),
• organizovat Dny zdraví nebo T˘dny zdraví (15 ‰kol),
a zelenina do škol.
nové krouÏky (10 ‰kol),
• prohloubit spolupráci mezi ‰kolami a ‰kolními jídelnami
tam, kde ‰kolní jídelna nebyla souãástí pilotní ‰koly (4 ‰koly).

Hodnocení programu Pohyb a výživa řediteli pilotních škol
Program hodnotili ﬁeditelé prÛbûÏnû pﬁi komunikaci s ﬁídícím t˘mem pokusného
ovûﬁování a pﬁi komunikaci s lektory. Své názory vyjádﬁili také v závûreãném dotazníku,
kde program zhodnotilo v‰ech 33 ﬁeditelÛ pilotních ‰kol.
Vût‰ina ﬁeditelÛ pilotních ‰kol konstatuje:
• program Pohyb a v˘Ïiva je jako celek pﬁínosn˘ pro v˘chovu a vzdûlávání ÏákÛ (viz
graf 1),
• program lze implementovat do ·VP,
• program nepﬁinesl zv˘‰ené finanãní a personální problémy, jen urãité organizaãní
potíÏe,
• v realizaci programu bude ‰kola pokraãovat v plném rozsahu i po ukonãení pokusného
ovûﬁování.

Graf 1 – Stanovisko ředitelů pilotních škol k výroku: Program
PaV považuji za přínosný pro výchovu a vzdělávání žáků.
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¤editelé pilotních ‰kol pﬁeváÏnû doporuãují:
• na základû pﬁipomínek z pilotních ‰kol upravit a uplatnit program Pohyb a v˘Ïiva plo‰nû
ve v‰ech základních ‰kolách v âR, a to vãetnû zavedení navrÏeného uãiva o v˘Ïivû do
vzdûlávání ÏákÛ v‰ech roãníkÛ 1. stupnû Z·,
• podle pﬁipomínek uãitelÛ pilotních ‰kol upravit a následnû vydat metodické materiály
Pohyb a v˘Ïiva,
• podporovat pohybov˘ a v˘Ïivov˘ reÏim ÏákÛ pﬁi zohlednûní níÏe uveden˘ch pﬁipomínek,
• ve ‰kolních druÏinách uplatÀovat kaÏdodenní program s pohybovou sloÏkou,
• podporovat ‰kolní stravování u co nejvût‰ího poãtu ÏákÛ.
¤editelé pilotních ‰kol pﬁeváÏnû nedoporuãují:
• na 1. stupni Z· povinnou tﬁetí hodinu tûlesné v˘chovy,
• alespoÀ jednou t˘dnû zaﬁazovat do v˘uky tzv. integrovanou terénní v˘uku (cílené vycházky),
• realizovat plo‰nû doplÀující vzdûlávací obor Taneãní
a pohybová v˘chova,
• plo‰nû uplatÀovat navrÏené motivaãní oznaãení VIP
‰koláci, VIP ‰kola, pﬁípadnû VIP tﬁída, VIP druÏina
a VIP jídelna (VIP ‰koláci = Ïáci peãující o své zdraví).

Cíle
programu se
dařilo plnit i ve školách,
kde nebyla zavedena
3. hodina TV.

Hodnocení programu Pohyb a výživa třídními učiteli
Program v elektronick˘ch Denících uãitelÛ prÛbûÏnû hodnotili v‰ichni tﬁídní uãitelé pilotních tﬁíd. PrÛbûÏného i závûreãného dotazníkového hodnocení se zúãastnilo 255 tﬁídních uãitelÛ.

Graf 2 – Stanovisko třídních učitelů k vydání
a plošnému uplatnění programu PaV (n = 255)
Stanovisko učitelů

Hlavní poznatky z oblasti pohybu:
• cíle programu se daﬁilo plnit i ve ‰kolách, kde nebyla zavedena 3. hodina TV,
• znaãná pozornost byla vûnována zkvalitnûní v˘uky TV,
• k testování zdatnosti ve v˘uce TV mûli uãitelé ambivalentní postoje,
• ranní cviãení, tûlov˘chovné chvilky a uãení v pohybu byly bez obtíÏí realizovány po
cel˘ rok,
• pohybové pﬁestávky byly cílenû rozvíjeny, uãitelé si v‰ak stûÏovali na vlastní omezení,
hluk, nebezpeãí úrazÛ, roztûkanost ÏákÛ apod.,
• prÛbûÏné sledování pohybového reÏimu ÏákÛ bylo pro uãitele
ãasto na úkor dal‰ích pﬁedmûtÛ,
V oblasti výživy
• projekt byl srozumiteln˘ a realizovateln˘, a proto kontakty
s lektory pro oblast pohybu nebyly pﬁíli‰ ãasté ani nutné,
viděli učitelé větší
• spolupráce s rodiãi nebyla v˘znamnûji rozvíjena, na‰ly
přínos programu PaV
se ale pﬁíklady dobré praxe.
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než v oblasti

Hlavní poznatky z oblasti v˘Ïivy:
pohybu.
• uãivo o v˘Ïivû se daﬁilo zaãlenit do ﬁady pﬁedmûtÛ,
• zv˘‰ila se v˘Ïivová gramotnost pedagogÛ,
• Ïáci nosili pestré svaãiny (v souladu s pyramidou v˘Ïivy) a byl
patrn˘ vût‰í podíl ovoce a zeleniny (nûkde si Ïáci chystali svaãiny sami),
• spolupráce s rodiãi byla vût‰inou dobrá,
• ‰koly a ‰kolní jídelny se snaÏily zajistit zdravé svaãiny, ale zájem byl ãasto mal˘,
• zlep‰ila se nabídka stravy ve ‰kolních jídelnách, coÏ na nûkter˘ch ‰kolách oceÀují
rodiãe ÏákÛ,
• prÛbûÏná realizace a sledování v˘Ïivového reÏimu byly pro uãitele ãasto obtíÏné a na
úkor dal‰ích pﬁedmûtÛ,
• sebehodnocení ÏákÛ, zejména v elementárních tﬁídách, bylo dle uãitelÛ velmi subjektivní,
• v oblasti v˘Ïivy vidûli uãitelé vût‰í pﬁínos programu PaV neÏ v oblasti pohybu,
• postupnû se v˘raznû zlep‰ovalo hodnocení pracovních se‰itÛ programu PaV.
Tﬁídní uãitelé pilotních tﬁíd pﬁeváÏnû doporuãují:
• na základû poznatkÛ z pokusného ovûﬁování upravit, vydat a plo‰nû uplatnit na 1. stupni
Z· metodické materiály programu PaV (viz graf 2).
• vést Ïáky k sebehodnocení pohybového a v˘Ïivového reÏimu,
• zaﬁazovat témata o pohybu do v˘uky pﬁedmûtÛ v rámci vzdûlávací oblasti âlovûk a jeho
svût (tj. i mimo v˘uku TV),
• uplatnit uãivo o v˘Ïivû ve vzdûlávání ÏákÛ 1. stupnû Z·,
• pro testování tûlesné zdatnosti ÏákÛ vytvoﬁit novou, jednoduchou testovou baterii vhodnou pro 1. stupeÀ Z·,
• ve ‰kolních druÏinách uplatÀovat kaÏdodenní program s pohybovou sloÏkou,
• nabízet ÏákÛm pohybovû nebo sportovnû zamûﬁené zájmové krouÏky poﬁádané ‰kolou.

Tﬁídní uãitelé pilotních tﬁíd pﬁeváÏnû nedoporuãují:
• ve shodû s ﬁediteli zavést na 1. stupni Z· tﬁi povinné hodiny tûlesné v˘chovy t˘dnû,
• alespoÀ jednou t˘dnû zaﬁazovat tzv. integrovanou terénní v˘uku (cílené vycházky) –
dÛvodem jsou organizaãní problémy a legislativní poÏadavek pﬁedepisující dvû dospûlé
osoby na 25 ÏákÛ,
• plo‰nû uplatÀovat navrÏené motivaãní oznaãení VIP ‰koláci, VIP ‰kola, pﬁípadnû VIP
tﬁída, VIP druÏina a VIP jídelna (VIP ‰koláci = Ïáci peãující o své zdraví).

Učitelé
1. stupně ZŠ se cítí
dostatečně vzděláni
pro odbornou výuku
tělesné výchovy.

Hodnocení programu Pohyb a výživa lektory

Lektoﬁi (odborníci na tûlesnou v˘chovu nebo v˘Ïivu)
prÛbûÏnû plnili v pilotních ‰kolách funkci odborn˘ch konzultantÛ. KaÏdá pilotní ‰kola mûla k dispozici lektora/lektorku pro oblast pohybu a lektorku pro oblast v˘Ïivy.
Lektoﬁi prÛbûÏnû zapisovali poznatky
o realizaci programu PaV do elektronick˘ch protokolÛ lektorÛ a zúãastnili se závûreãného hodnocení
Učitelé vnímají
pokusného ovûﬁování.

Lektoﬁi pro oblast pohybu konstatují:
• uãitelé 1. stupnû Z· se cítí dostateãnû vzdûláni pro
odbornou v˘uku tûlesné v˘chovy,
• program PaV pﬁesto zv˘‰il pohybovou gramotnost
uãitelÛ v oblasti pohybového reÏimu ÏákÛ,
• uãitelé poÏadují vût‰í dostupnost metodick˘ch materiálÛ
zamûﬁen˘ch na mlad‰í ‰kolní vûk dûtí,

katedry tělesné výchovy
pedagogických fakult jako
dostupná konzultační
střediska.

•
•

uãitelé nejsou dostateãnû pﬁipravováni na testování tûlesné zdatnosti ÏákÛ a vyuÏívání
v˘sledkÛ zdatnosti pro hodnocení a sebereflexi ÏákÛ v oblasti tûlesného zdraví,
uãitelé vnímají katedry tûlesné v˘chovy pedagogick˘ch fakult jako dostupná konzultaãní stﬁediska,
v rámci programu PaV se vesmûs nepodaﬁilo prohloubit spolupráci s místními tûlov˘chovn˘mi organizacemi pﬁi zapojování ÏákÛ do mimo‰kolních pohybov˘ch aktivit.

Lektoﬁi pro oblast v˘Ïivy konstatují:
• program PaV zv˘‰il v˘Ïivovou gramotnost pedagogick˘ch
pracovníkÛ i personálu ‰kolních jídelen,
Osvědčilo se
• realizaci programu PaV v˘znamnû ovlivÀovaly osobní podidaktické zpracování
stoje ãlenÛ vedení pilotních ‰kol a jednotliv˘ch uãitelÛ,
programu PaV
• osobní motivace uãitelÛ se promítala do realizace programu
PaV i do shromaÏìovan˘ch pﬁíkladÛ dobré praxe, prezentov oblasti výživy.
van˘ch na webov˘ch stránkách PaV,
• osvûdãilo se didaktické zpracování programu PaV v oblasti v˘Ïivy,
• je tﬁeba zﬁetelnû podporovat ‰kolní jídelny a ‰kolní stravování vãetnû
svaãin pﬁipravovan˘ch ‰kolní jídelnou,
• lze doporuãit zavedení systémového regionálního poradenství dostupného v‰em ‰kolám,
• velmi dÛleÏitá je úzká spolupráce ‰kol a ‰kolních jídelen,
• nezbytné je propojení v˘Ïivového reÏimu ‰koly s uãivem o v˘Ïivû (i pohybu).

Hodnocení programu Pohyb a výživa vedoucími školních družin
Na realizaci programu PaV se podíleli také pracovníci ‰kolních
druÏin. Z jejich závûreãného hodnocení programu PaV jednoŠkolní
znaãnû vyplynulo, Ïe pohybová sloÏka v˘raznû obohatila
program ‰kolních druÏin a Ïe ‰kolní druÏiny mohou v˘združiny mohou
namnû ovlivÀovat celkov˘ pohybov˘ reÏim ÏákÛ.
významně ovlivňovat
DÛleÏitou úlohu hrají vychovatelé ‰kolních druÏin také pﬁi
utváﬁení v˘Ïivového reÏimu ÏákÛ. Ve spolupráci s uãiteli
celkový pohybový
a ‰kolní jídelnou a pomáhají aplikovat poznatky dûtí o v˘Ïirežim žáků.
vû do jejich Ïivota (‰kolní obûdy, odpolední svaãiny, pravidelnost ve stravování, pitn˘ reÏim).

Hodnocení programu
Pohyb a výživa vedoucími školních jídelen
Pokusného ovûﬁování se zúãastnily rovnûÏ ‰kolní jídelny
(·J). Hlavním cílem byla podpora v˘Ïivového vzdûlávání

Velmi důležitá
je úzká spolupráce
škol a školních
jídelen.

a chování ÏákÛ v souãinnosti se ‰kolní v˘ukou. Praktickou aplikací pﬁedem stanoven˘ch
pravidel ovûﬁovaly ·J moÏnosti programu PaV. Dle stanoven˘ch pravidel a podmínek
jednotliv˘ch ·J a za podpory lektorek pro v˘Ïivu se ·J snaÏily vytváﬁet optimální podmínky pro v˘Ïivové chování dûtí.
Do programu PaV bylo zapojeno 31 ·J. Ze závûreãného hodnocení programu PaV
vedoucími ·J vybíráme tyto hlavní poznatky:
• naprostá vût‰ina vedoucích ·J program PaV uvítala, ztotoÏnila se s jeho obsahem
a hodlá v nastolen˘ch pozitivních zmûnách pokraãovat i nadále,
• oproti v˘chozímu stavu se daﬁilo v pilotních ‰kolách více propagovat ‰kolní stravování
a zlep‰it spolupráci ‰kolní jídelny s vedením ‰koly,
• v souãinnosti s hlavními v˘Ïivov˘mi prioritami se podaﬁilo
zv˘‰it konzumaci ovoce a zeleniny, zlep‰it pestrost jídelníãkÛ dle Pyramidy v˘Ïivy pro dûti a zavést vhodn˘
Zcela
pitn˘ reÏim,
kladně byla
• zcela kladnû byla hodnocena spolupráce s lektorkami
hodnocena spolupráce
pro v˘Ïivu, vût‰ina vedoucích ·J by uvítala tuto
spolupráci i nadále,
s lektorkami
• pouze ãásteãnû se daﬁila spolupráce ·J s rodiãi ÏákÛ,
pro výživu.
• ve vût‰inû pﬁípadÛ se nedaﬁilo nabízet ÏákÛm dopolední
svaãiny (nabízelo jen 11 ‰kol) nebo odpolední svaãiny
(nabízely jen 2 ‰koly).

Hodnocení programu Pohyb a výživa zúčastněnými žáky
Realizace programu PaV se zúãastnilo témûﬁ 5700 ÏákÛ pilotních ‰kol, s nimiÏ pracovalo
255 tﬁídních uãitelÛ i ﬁada dal‰ích uãitelÛ nebo pedagogick˘ch pracovníkÛ. Program

Graf 3 – Hodnocení programu Pohyb a výživa žáky
pilotních škol (n = 4789 žáků, škála 1-5)
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Pﬁíklad v˘roku rodiãÛ, kdy nepozorovali vliv programu na dítû nebo rodinu: „U na‰eho
dítûte Ïádné zmûny nenastaly, jelikoÏ mûlo dostatek pohybu uÏ pﬁed zapoãetím této akce.
Sportujeme a stravujeme se zdravû.“ (5. roã., Ïákynû ã. 489)

Graf 4 – Pozitivní změny pod vlivem programu PaV
dle vyjádření rodičů žáků (n = 3917 rodičů)
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v plném rozsahu absolvovalo a vyhodnotilo 4789 ÏákÛ 1. stupnû Z·. Nejvíce byli zastoupeni Ïáci 1. roãníkÛ (1111 ÏákÛ), nejménû Ïáci 5. roãníkÛ (771 ÏákÛ).
Od uvedeného poãtu 4789 ÏákÛ byly získány tzv. evaluaãní listy,
které byly souãástí pracovních se‰itÛ pro Ïáky. Vyplnûné úkoly
vztahující se k pohybovému a v˘Ïivovému reÏimu ÏákÛ
Hodnocení
dovolily posoudit, jak˘m zpÛsobem program PaV ovlivnil
programu PaV
pohybovou a v˘Ïivovou gramotnost ÏákÛ vãetnû jejich pohybového a v˘Ïivového reÏimu i chování. Lze konstatovat,
žáky je velmi
Ïe program PaV zﬁetelnûji ovlivnil v˘Ïivu dûtí neÏ jejich
pozitivní.
pohybov˘ reÏim.
Souãástí evaluaãních listÛ bylo také celkové zhodnocení programu PaV jednotliv˘mi Ïáky. PrÛmûrné hodnocení programu PaV
Ïáky je velmi pozitivní a je uvedeno v grafu 3.
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Hodnocení programu Pohyb a výživa rodiči žáků
Souãástí v˘‰e uveden˘ch evaluaãních listÛ pro Ïáky byla také hodnotící anketa pro rodiãe
ÏákÛ, v níÏ se otevﬁen˘m zpÛsobem vyjadﬁovali, jak program
PaV ovlivnil celkov˘ pohybov˘ a v˘Ïivov˘ reÏim dítûte
a zda program ovlivnil také pohybov˘ a v˘Ïivov˘ reÏim
Téměř 50 %
celé rodiny.
V˘‰e uvedené konstatování, Ïe program mûl v˘znamrodičů konstatovalo,
nûj‰í vliv na v˘Ïivov˘ reÏim a v˘Ïivové chování ÏákÛ
že program PaV měl
neÏ na jejich pohybov˘ reÏim a pohybové chování,
dokládají
také v˘sledky ankety pro rodiãe. Z celkopozitivní vliv na výživu
vého poãtu 4789 rodiãÛ ÏákÛ, kteﬁí absolvovali projejich dítěte.
gram PaV v plném rozsahu, se ke vlivu programu PaV
na Ïáky a na rodinu vyslovilo 3917 rodiãÛ (tj. 81,8 %).
Nûkteﬁí z rodiãÛ uvádûli, Ïe program PaV nemûl na dítû
nebo na rodinu vliv proto, Ïe rodina dodrÏuje zdrav˘ Ïivotní styl.
Pﬁesto témûﬁ 50 % rodiãÛ konstatovalo, Ïe program PaV mûl pozitivní vliv na v˘Ïivu
jejich dítûte a témûﬁ 30 % rodiãÛ pﬁipustilo vliv programu PaV na v˘Ïivu celé rodiny
(viz graf 4).
ProtoÏe anketa pro rodiãe byla uskuteãnûna formou otevﬁen˘ch odpovûdí na otázky t˘kající se pohybového a v˘Ïivového reÏimu i chování ÏákÛ, v˘‰e prezentované kvantifikované v˘sledky byly získány na základû kvalitativního hodnocení dílãích v˘rokÛ rodiãÛ.
Pﬁíklad v˘roku rodiãÛ dokládajícího vliv programu PaV na Ïáka i na rodinu: „Syn mnohem více pﬁem˘‰lí o tom, co jí, a více se pohybuje. Díky jeho postﬁehÛm se i my dospûlí
více soustﬁedíme na zdravé jídlo a pohyb.“ (5. roã., Ïák ã. 730)
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Využití webových stránek programu Pohyb a výživa
Program PaV byl prezentován jako souãást Metodického portálu RVP (http://pav.rvp.cz/).
Na stránkách programu byly prÛbûÏnû zveﬁejÀovány informace o zámûrech a realizaci
programu PaV a v elektronické verzi i v‰echny metodické materiály vytvoﬁené v rámci pokusného ovûﬁování programu PaV.
Na stránkách programu byla mj. zﬁízena i sekce pro doplÀující metodické materiály, kam byly prÛbûÏnû vkládány
81 inspirativních
pﬁíklady dobré praxe zasílané zúãastnûn˘mi uãiteli, pﬁínámětů hovoří o aktivním
padnû dle podnûtÛ uãitelÛ lektory pokusného ovûﬁování. I kdyÏ bylo ﬁídícím t˘mem oãekáváno vût‰í
zapojení učitelů pilotních
mnoÏství pﬁíkladÛ dobré praxe, více neÏ 100 inspiraškol do realizace
tivních námûtÛ hovoﬁí o aktivním zapojení uãitelÛ
pilotních ‰kol do realizace programu PaV.1
programu PaV.
Témûﬁ nevyuÏita zÛstala webová „Anketa pro rodiãe
a Ïáky pilotních ‰kol“, v níÏ se v prÛbûhu pokusného ovûﬁování objevily jen ãtyﬁi v˘roky rodiãÛ.
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Pﬁíklady dobré praxe: http://pav.rvp.cz/edukacni-program-doplnujici-materialy-2

