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   Informační Centrum Bezpečnosti Potravin

ICBP poskytuje informace o problematice bezpečnosti 
potravin a správném stravování

Na internetových stránkách a aplikacích ICBP 
Pomocí výukových programů pro žáky a studenty
Na přednáškách pro dospělé spotřebitele 
Vydáváním tematických publikací a materiálů pro 

veřejnost



Webové stránky "Víš, co jíš?" 
www.viscojis.cz

Hlavní cíl
Informovat širokou veřejnost o problematice bezpečnosti 

potravin, správném stravování, zdravé výživě a 
prevenci onemocnění z potravin.



 

Zdravé stravování a výživa

Onemocnění související     
s výživou

Zacházení s potravinami

Jak nakupovat

Hlavní kategorie:

Webové stránky "Víš, co jíš?"



 Webové stránky "Víš, co jíš?"

www.viscojis.cz/teens webové 
stránky pro žáky a pedagogy 2. 
stupně ZŠ

www.bezpecnostpotravin.cz webové 
stránky pro laickou i odbornou 
veřejnost 

Bezpečnost potravin A-Z - slovník pro 
spotřebitele obsahující cca 800 hesel

Tiskové zprávy dozorových orgánů       
      o závadných potravinách na 
našem    
trhu 

Videa pro spotřebitele

http://www.viscojis.cz/teens
http://www.bezpecnostpotravin.cz/


Kategorie Zdravé stravování a výživa

Kategorie seznamuje se základy zdravé výživy, správného 
stravování, informuje o alternativních směrech ve výživě  
a radí, jak si udržet správnou tělesnou hmotnost.



  Kategorie Onemocnění související s výživou

Kategorie informuje o onemocněních souvisejících s výživou 
jako je nadváha a obezita, osteoporóza, poruchy příjmu 
potravy, potravinové alergie a nesnášenlivosti, nemoci            
z nedostatku živin a další chronická neinfekční onemocnění. 
Zvlášť jsou probírány alimentární infekce a otravy, a také 
zubní zdraví.



   Kategorie Zacházení s potravinami

V kategorii Zacházení s potravinami se spotřebitelé 
dozvědí o základních pravidlech hygieny při manipulaci 
s potravinami, o správném stravování na cestách          
a o různých způsobech zpracování potravin a jejich 
výhodách či nevýhodách. 



  Kategorie Jak nakupovat

Jak správně nakupovat a na co si 
dát pozor? Jak se vyznat               
v označení potravin?

Kategorie poskytuje spotřebitelům 
praktické rady k nakupování, 
správnému skladování potravin     
  i návod jak a kde závadné 
potraviny reklamovat.



Webové stránky „Víš, co jíš? - teens“
www.viscojis.cz/teens

 Webové stránky určené pro žáky 2. stupně ZŠ a pedagogy.
 Obsahují výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“.



Hlavní kategorie

Stáhni si – výukové 
materiály pro pedagogy 
       a žáky

Pojď se bavit – testy 
       a hry pro žáky i 
děti MŠ

 Jídlo a zajímavosti

Webové stránky „Víš, co jíš? - teens“



Podkategorie 

Hlavní kategorie 

Webové stránky „Víš, co jíš? - teens“



 Výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ

Obsah - kapitoly
1.Živiny a voda
2.Výživová doporučení
3.Výživa a nemoci
4.Nákazy z potravy a jejich 
prevence
5.Otravy z jídla
6.Potraviny a bezpečnost

Webové stránky www.viscojis.cz/teens byly vytvořeny na 
podporu výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. 
Hlavní kategorie webových stránek odpovídají kapitolám 
výukového programu.

http://www.viscojis.cz/teens


Výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ
„Výživa ve výchově ke zdraví“

 Výukový program zahrnuje: 

•Webové stránky viscojis.cz/teens

•E-učebnici pro pedagogy 2. stupně ZŠ

•E-učebnici pro žáky 2. stupně ZŠ

•Pracovní sešity pro žáky 6. a 7. r. ZŠ

•Pracovní sešity pro žáky 8. a 9. r. ZŠ

•Soubor znalostních testů k výukovému 
programu

Program byl vytvořen ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, 3. lékařské 
fakulty UK, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro 
výživu.



Pracovní sešity 
"Výživa ve výchově ke zdraví"



Pracovní sešity 
„Výživa ve výchově ke zdraví“



   Víš, co jíš? Aplikace do mobilních telefonů

Přístup do aplikace a její stažení je možné na webových stránkách 
www.bezpecnostpotravin.cz. 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/


Viscojis.cz/teens - Pojď se bavit 

Puzzle Pexeso



Nový e-learningový kurz pro SŠ

Kurz je určený  pro vzdělávání  studentů prvních ročníků středních 
potravinářských škol a žáků posledního stupně základních škol.

Cíl kurzu:
Interaktivní formou naučit studenty základy problematiky     bezpečnosti 
potravin a zdravé výživy. 

Pro pedagogy byla vydána „Příručka pro učitele
k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví“

Kurz pro SŠ bude spuštěn od září 2016. 
 Více informací o kurzu a možnost registrace najdete                              
 na webových stránkách www.viscojis.cz/teens.



E-learningový kurz – 13 modulů

1. Úvod do výživy člověka

2. Potřeba hlavních živin a vody

3. Potřeba ostatních živin

4. Principy správné výživy a pohybová aktivita

5. Výživa od narození do dospívání

6. Výživa v těhotenství, kojení a ve stáří

7. Alternativní stravování

8. Potraviny živočišného původu a bezpečné zacházení 

9. Potraviny rostlinného původu a bezpečné zacházení 

10. Pochutiny

11. Nápoje a pitný režim

12. Změny při zpracování potravin

13. Zásady bezpečného stravování



   Modul č. 1 Úvod do výživy člověka



Modul č. 1 Úvod do výživy člověka

      Úvod k modulu č. 1     Otázky pro žáky



Modul č. 1 Úvod do výživy člověka

 Kontrolní test znalostí Závěrečný test  pro žáky



               Ukázky dalších modulů



Výukový program do interaktivních tabulí 
 

  "Jíme zdravě a s chutí"

Hlavní moduly:
•Bakterie
•Pohyb
•Původ potravin
•Trávicí soustava
•Vitaminy
•Výživa
•Zacházení                 s 
potravinami
•Zdravý oběd
•Zdravý talíř
•Zuby

Cílová skupina: 
Žáci 1. stupně základních škol



 Modul Výživa člověka



Modul Zacházení s potravinami 



Modul Co už umíš? 



Modul Hraj si



Akce pro spotřebitele

• Výuková představení pro děti MŠ

• Výukové programy pro ZŠ

• Přednášky pro dospělé spotřebitele

• Celodenní akce pro rodiny s dětmi

Na téma WHO:
„5 klíčů k bezpečnému stravování“



Přednášky pro veřejnost  



Akce pro rodiny s dětmi
"Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?"



Děkuji za pozornost

Ing. Jitka Götzová
jitka.gotzova@mze.cz


