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Položili jsme si 3 otázky

1. Co je důležité pro účelné 
výživové vzdělávání? 

2. Jak je učivo koncipováno v 
současných školských 
dokumentech?

3. Jaké učivo najdeme v 
učebnicích pro základní školy?



1. Co je důležité pro účelné 
výživové vzdělávání? 

• Důležitou součástí utváření výživové gramotnosti 
dětí je vzdělávání v oblasti výživy.

• Aby bylo výživové vzdělávání účelné, musí vycházet 
z obecných didaktických principů a být v souladu 
s výživovým režimem školy a rodiny.

Děti se učí mnohem více tím, co vidí, než co jim 
říkáme.



1. Co je důležité pro účelné výživové vzdělávání? 

Učivo o výživě by mělo:
• být součástí všech vzdělávacích období (nejlépe součástí všech ročníků 1. stupně ZŠ, 

alespoň dvou ročníků 2. stupně ZŠ)
• být přiměřeně náročné, v souvislostech mezipředmětových vztahů, na principech 

cyklického osnování učiva
• být v pozitivním duchu a ve smyslu kréda „nejsou nezdravé potraviny, ale nezdravá 

jsou jejich množství“
• vést děti k pestré a vyvážené stravě a také k rozumné přiměřenosti
• být pro děti praktické, v životě uplatnitelné a zábavné

Nesprávně pojaté výživové vzdělávání může na děti působit negativně. Například neustálé 
dělení na potraviny „zdravé“ a „nezdravé“ nebo zakazování tzv. „nezdravých“ potravin může 
u dětí vyvolat nechuť se cokoli dovídat o výživě, protože „zase jim někdo bude zakazovat, co 
jim tak chutná“. Navíc se někdy v dětech upevňuje představa „co je zdravé, není chutné“.



1. Co je důležité pro účelné výživové vzdělávání? 

Školní prostředí
• Soulad mezi tím, co se děti o výživě učí, a školním prostředím – snaha vytvářet podmínky 

pro vhodné výživové chování. 

Pozn. školské dokumenty mají ve svém požadavku zajistit: „vhodný stravovací a pitný režim 
(dle věkových a individuálních potřeb žáků)“

• výživový režim (přestávky na svačiny a obědy, vhodné intervaly mezi jídly)
• nabídka stravy ve škole, školní jídelně (soulad s učivem, viz v projektu Zdravá 

školní jídelna)
• erudovaný pedagog (po stránce odborné i po stránce metodické, s odpovídající 

výživovou gramotností)
• motivující a podnětné školní prostředí (role učitelů a vychovatelů)

Zdravý způsob života by měl být tím nejjednodušším, ale také příjemným a vlídným. Výživa a 
stravování tedy nepůsobí jen na fyzické zdraví, ale také na psychické a sociální zdraví. A právě 
prostředí často ovlivňuje děti více než samotné zprostředkovávání učiva. 



2. Jak je učivo koncipováno v současných školských 
dokumentech?

Základními školskými dokumenty, které vymezují učivo, cíle a očekávané 
výstupy z učení, jsou Rámcové vzdělávací programy (od roku 2005):

• vymezení je jen rámcové, další rozpracování je v kompetenci každé školy, která 
zpracovává svůj vlastní školní vzdělávací program (ŠVP)

• učivo je rozděleno do vzdělávacích oblastí

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vymezuje tři vzdělávací 
období

• ke konkretizaci učiva by měly sloužit Standardy pro základní vzdělávání s indikátory 
a ilustrativními úlohami (dostupné od 2015)



2. Jak je učivo koncipováno v současných školských 
dokumentech?

Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a výživa

• První stupeň ZŠ (děti mladšího školního věku):
• VO Člověk a jeho svět – TO Člověk a jeho zdraví

• VO Člověk a svět práce – TO Příprava pokrmů

• Druhý stupeň ZŠ (děti staršího školního věku):
• VO Člověk a zdraví – obor Výchova ke zdraví

• VO Člověk a svět práce – TO Příprava pokrmů (pouze volitelný tematický 
okruh)



2. Jak je učivo koncipováno v současných školských 
dokumentech?

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – tematický okruh Člověk a jeho zdraví  
• v očekávaných výstupech je učivo o výživě vyjádřeno jen implicitně: např. se 

očekává, že žák na konci pátého ročníku (11 leté dítě): „využívá poznatků o lidském 
těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře 
vlastního zdravého způsobu života“ nebo „uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou“

• rámcové vymezení učiva: péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, 
správná výživa, výběr a způsoby uchování potravin, vhodná skladba stravy,
pitný režim, pohybový režim

Dle množství témat ve vzdělávací oblasti je na učivo o výživě možné vyčlenit 
časovou dotaci cca 2 vyučovací hodiny za celý školní rok (v průměru v každém 
ročníku 16 hodin za šk. rok na celý TO Člověk a jeho zdraví).



2. Jak je učivo koncipováno v současných školských 
dokumentech?

Konkretizace učiva ve standardu základního vzdělávání

• Indikátory (související s výživou pro 5. ročník):
• žák objasní důležitost zdravého životního stylu 
• žák rozliší potraviny vhodné ke každodenní konzumaci, které je zvykem označovat 

jako „zdravé“, a potraviny nevhodné k časté konzumaci 
• žák zdůvodní, proč by v potravě člověka mělo být hodně ovoce a zeleniny

• Ilustrativní úloha (5. ročník):
Některé potraviny do skupiny zdravých potravin nepatří. Najdi je a podtrhni. Svůj výběr 
zdůvodni. Z uvedených potravin sestav potravinovou pyramidu.

a) mrkev – paprika – ryba – dort – celozrnný chléb – fazole 
b) klobása – jablko – květák – rajče – špagety 
c) chipsy – kuřecí maso – houska s dýňovými semínky – olivový olej – banán 
d) vařené brambory – čočka – sladká limonáda – jogurt – rýže 



2. Jak je učivo koncipováno v současných školských 
dokumentech?
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce – tematický okruh Příprava pokrmů

• očekávané výstupy (pro 5. ročník): 
• orientuje se v základním vybavení kuchyně 
• připraví samostatně jednoduchý pokrm
• dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
• udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce

• rámcové vymezení učiva:
• základní vybavení kuchyně
• výběr, nákup a skladování potravin
• jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
• technika v kuchyni – historie a význam

Nemusí a často ani neprobíhá ve cvičné kuchyňce, časová dotace je velká (8 – 10 vyučovacích hodin), 
učitelé ji ale nevyužívají, děti se už v dalším vzdělávacím období s přípravou pokrmů setkat vůbec 
nemusí.



2. Jak je učivo koncipováno v současných školských 
dokumentech?
Konkretizace učiva ve standardu základního vzdělávání

• Ilustrativní úloha k očekávanému výstupu – připraví samostatně jednoduchý pokrm
Indikátory:

1. žák vybere vhodné potraviny
2. žák zvolí vhodné kuchyňské nádobí a další potřebné prostředky
3. žák podle receptu dodrží postup práce a časově si ho rozvrhne
4. žák představí a zhodnotí připravený pokrm 

Úkol:

Připrav studené pohoštění – jednohubky.

Potraviny: rohlíky, jakýkoliv roztíratelný tuk, pomazánka nebo sýr (např. pomazánkové 
máslo, tavený sýr), hroznové víno, okurka, barevná paprika, kousek klobásy.



2. Jak je učivo koncipováno v současných školských 
dokumentech?

Druhý stupeň ZŠ (děti staršího školního věku):

• Vzdělávací obor Výchova ke zdraví a výživa

• očekávané výstupy (jeden explicitně vyjadřuje téma výživy) – „žák dává do souvislosti 
složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých 
možností uplatňuje zdravé stravovací návyky“

• učivo – výživa a zdraví: zásady zdravého stravování, pitný režim, vliv životních podmínek 
a způsobu stravování na zdraví, poruchy přijmu potravy

Pro vzdělávací obor Výchova ke zdraví je velmi malá časová dotace (pouze jedna 
vyučovací hodina v libovolných dvou ročnících), malé procento aprobovaných učitelů.



3. Jaké učivo najdeme v učebnicích 
pro základní školy?

• Velmi problematické zpracování učiva o výživě v učebnicích pro 1. stupeň 
ZŠ (Prvouka, Přírodověda, Člověk a jeho svět): žádná koncepce, nelogické 
vymezení učiva (špatná práce s pojmy, se zaváděním nových pojmů, s 
cyklickým osnováním učiva atd.), častý důraz na dělení potravin na „zdravé 
a nezdravé“, přičemž není podána jakákoliv informace o tom, proč by ta 
určitá potravina měla být zdravá či nikoliv, absence podstatných informací 
(v žádné učebnici není konkrétní doporučení pro konzumaci ovoce  
zeleniny), ale také množství chyb a zavádějících informací (např. řada 
učebnic nerozlišuje mezi termínem cukry a sacharidy a vybízí děti k jejich 
omezování)

• V případě TO Příprava pokrmů zcela chybějící podpora (učebnice, 
metodika)



3. Jaké učivo najdeme v učebnicích pro základní 
školy?

Obsahová analýza učebnicových řad pro 1. stupeň ZŠ:
• Obsahová analýza naznačuje nesourodost a pojmovou nejednoznačnost 

učiva o výživě. Učební pojmy prezentované v didaktickém aparátu učebnic pro 
primární školu neodpovídají požadavkům kladeným RVP ZV, ani nejsou 
v souladu s výživovým doporučením MZ ČR z roku 2005.

Příkladem může být pojetí – potravinové pyramidy



Učebnice nakladatelství Alter, Prvouka (2009) – 3. ročník



Učebnice nakladatelství Didaktis (2008), Člověk a jeho svět – 3. ročník



Učebnice nakladatelství Prodos (2010), Člověk a jeho zdraví – 4. a 5. ročník



3. Jaké učivo najdeme v učebnicích pro základní 
školy?

Obsahová analýza učebnicových řad pro 1. stupeň ZŠ:
• Jednotlivé učebnicové řady se liší jak v prezentaci učiva, tak v jeho celkovém pojmovém 

uspořádání. V rámci jednotlivých řad dochází k nejednotnému terminologickému 
užívání pojmů – např. učebnice nakladatelství Didaktis zavádí v prvním ročníku pojmy 
„potraviny prospívající zdraví, potraviny zdraví škodlivé“, v druhém ročníku je rozdělují 
„na potraviny zdravé, potraviny nezdravé“, ve třetím ročníku „na potraviny, kterých 
máme jíst více, a na potraviny, kterých máme jíst méně“ a v pátém ročníku „potraviny 
prospívající zdraví a potraviny neprospívající zdraví“.

Učitelé berou učebnice jako zdroj relevantních informací ve vzdělávání o výživě. 
Odborná správnost by tedy měla být prioritou. Nemůžeme očekávat, že učitel bude 
aktivně vyhledávat a ověřovat si uvedené informace jinde. 

Pozn.: stále vznikají nové učebnice (nová nakladatelství, nové řady)



3. Jaké učivo najdeme v učebnicích pro základní 
školy?

Učebnice pro 2. stupeň ZŠ:

• jediná aktuálně platná učebnice pro VO Výchova ke zdraví: Výchova ke zdravému 
životnímu stylu (nakladatelství Fraus, 2011)

• výživová problematika celkem komplexně pojata, ale opět velké množství 
odborných i metodických chyb, např.:

• „Velmi potřebné je dodržovat denní příjem tekutin 2,5 – 3 litry.“
• „Zásada: Spotřebovat denně v potravě méně energie, než kolik energie za den vydáme

při fyzické aktivitě.“
• Dle uvedené tabulky jsou zdrojem železa ve stravě játra a „tmavé pečivo“, u vitaminu C 

jsou uvedeny jablka a maliny.
• Děti si mají dávat pozor na Coca-colu, protože „obsahuje velké množství cukru a kofein, 

při nadměrném pití vzniká nebezpečí zubního kazu“.
• A také např. následující obrázek:





Závěry

První:

• Při koncipování učiva o výživě je nutná spolupráce pedagogů a 
odborníků na výživu.
• a to při tvorbě školských dokumentů, učebnic a dalších edukačních materiálů a 

pomůcek

Pozn.: aktuální oficiální výživové doporučení pro ČR!



Závěry:

Druhý:

• V rámci základního vzdělávání je nutný soulad mezi 
výživovým režimem školy a učivem o výživě (o zdraví 
a zdravém životním stylu): 
• podíl dětí na vytváření školního prostředí (receptury od 

dětí pro školní jídelnu, školní bufet, propojení témat 
výživy s projektovým vyučováním);

• příprava pokrmů – plnohodnotný tematický okruh s cílem 
zlepšit výživovou gramotnost dětí (cvičné kuchyňky, 
zajištěné pomůcky, připraveni učitelé, spolupráce se 
školní jídelnou).
• Poznámka: Děti v kuchyni vítány (www.zdravaskolnijidelna)



Závěry:

Třetí

• Vzdělaní pedagogové v problematice výživy a zdraví jsou 
předpokladem k úspěšnému vytváření výživové gramotnosti dětí.

• odbornost

• didaktická a metodická připravenost

• vnímání výživy a zdraví jako průřezového tématu

• učitel jako autorita a vzor



Optimismus na konec

Jak děti učit o výživě už trochu víme.

• Pokusné ověřování účinnosti programu 
zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém 
režimu žáků ZŠ (Pohyb a výživa, MŠMT 2015) 

• vhodné prostředí
• dobře koncipované učivo a metodická 

podpora
• vzdělaní učitelé

https://pav.rvp.cz/



Téměř 50 % rodičů uvedlo, že program měl 
pozitivní vliv na výživu jejich dítěte. https://pav.rvp.cz/



Metodiku výživového vzdělávání dále rozvíjíme 
a snažíme se ji uplatňovat v současné době 
zejména v projektu Zdravá školní jídelna.

Děkuji za pozornost!
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https://pav.rvp.cz/
https://www.zdravaskolnijidelna.cz/
http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67505&view=9832
https://is.muni.cz/auth/th/lyv8e
https://pixabay.com/cs/
https://pav.rvp.cz/
https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

