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INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) = komunikační centrum, které 

shromažďuje, zpracovává a poskytuje veřejnosti informace o problematice bezpečnosti 

potravin a zdravé výživy.

Cíl:

❑Komunikace o riziku v oblasti bezpečnosti potravin. 

❑Zvyšování informovanosti a vzdělanosti široké veřejnosti. 

❑Zlepšování vzájemné spolupráce mezi orgány státní správy a spotřebiteli.

Základní aktivity:

❑Poskytování informací (webové a mobilní aplikace pro veřejnost)

❑Vzdělávání veřejnosti

❑Organizace akcí pro veřejnost

❑Publikace vzdělávacích materiálů



REGISTRACE NA WWW.BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ



REGISTRACE NA WWW.BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ – RIZIKA Z POTRAVIN

http://www.bezpecnostpotravin.cz/


Slovník "Bezpečnosti potravin A-Z“

Obsahuje cca 800 základních hesel z problematiky

bezpečnosti potravin 

Cílová skupina: spotřebitelská veřejnost

Distribuční kanál: www.bezpecnostpotravin.cz

Cíl 1: Zlepšení komunikace s veřejností

Cíl 2: Zlepšení  informovanosti veřejnosti o systému BP



Mobilní aplikace
-operační systém Android,

-operační systém iOS



Mobilní aplikace „Víš, co jíš“



WWW.VISCOJIS.CZ

Webové stránky „Víš, co jíš?“ pro spotřebitele

Hlavní cíl: seriózně informovat širokou veřejnost na téma

• bezpečnost potravin

• správné stravování a zdravá výživa

• prevence onemocnění z potravin



WWW.VISCOJIS.CZ/TEENS



VÝUKOVÝ PROGRAM „VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ“

= soubor výukových materiálů týkajících se výživy a bezpečnosti potravin.

Určeno žákům a pedagogům 2. stupně ZŠ.

Program byl vytvořen ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, zdravotnictví, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu.



VÝUKOVÝ PROGRAM „VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ“

V elektronické formě přístupné na hlavní stránce webu: 

www.viscojis.cz/teens

Cíl: 

Poskytovat žákům snadno vstřebatelné informace týkající se zdravé výživy.

Poskytovat pedagogům vhodnou a kvalitní učební pomůcku při výuce.

http://www.viscojis.cz/teens


Webové stránky určené především pro pedagogy 

a žáky 2. stupně ZŠ a středních škol

Hlavní obsah: výukový program „Výživa ve výchově ke 

zdraví“.



Zdarma ke stažení na 
www.viscojis.cz/teens

http://www.viscojis.cz/teens


Aktualizované (v r. 2018) vydání stěžejní stejnojmenné publikace výukového programu 
„Výživa ve výchově ke zdraví“.

Cíl: poskytnout pedagogům aktuální poznatky a informace z oblasti výživy a 
bezpečnosti potravin.

Autor: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D., MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.  a kolektiv autorů 

Ministerstvo zemědělství 

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

Výživa ve výchově ke zdraví (2018)



Obsah (kapitoly):

6 základních oblastí:

• 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



Výukový program dále zahrnuje:

• Učebnice a pracovní listy pro 2. stupeň 

základních škol

• Soubor znalostních testů k výukovému 

programu

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

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



Pracovní sešity 

pro žáky 6.- 7. tříd ZŠ



Témata: 

Živiny a voda 

Výživová doporučení 

Otravy z jídla 

Výživa a nemoci 

Potraviny a bezpečnost 

Autor:

Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.

Pracovní sešity 

pro žáky 6.- 7. tříd ZŠ



Pracovní sešity 

pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ



Témata: 

Živiny a voda 

Výživová doporučení 

Výživa a nemoci 

Nákazy z potravin a jejich prevence 

Otravy z jídla 

Potraviny a bezpečnost 

Autor:

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Pracovní sešity 

pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ



Pracovní sešity 

pro žáky - náhled

1.



Pracovní sešity 

pro žáky - náhled

2.

3.



Soubor znalostních testů k 

výukovému programu

• Soubor 128 otázek

• Pro přehlednost, otázky jsou 

rozděleny do kapitol dle 

tématu, například:

Trávicí soustava



Soubor znalostních testů k 

výukovému programu

Vitamíny

Výživa a nemoci



Výukový program pro SŠ
E-learningový kurz "Výživa ve výchově ke zdraví"

Moduly e-kurzu

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 po 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



Výukový program do interaktivní 

tabule
"Jíme zdravě a s chutí"

Hlavní moduly

• Pohyb

• Trávicí soustava

• Příjem tekutin

• Výživa

• Zdravý oběd

• Původ potravin – zvířata

• Původ potravin – rostliny

• Bezpečnost potravin 
- bakterie, plísně

• Zacházení s potravinami

• Co už umíš

• Procvičování - Hraj si

Cílová skupina: 

žáci 1. stupně základních škol



Akce pro spotřebitele – hlavní téma WHO

• semináře

• přednášky

• programy pro 

mládež

• celodenní akce



DĚKUJIVÁM

ZA 

POZORNOST

Ing. Jitka Götzová

Ředitelka odboru bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství 
ČR

Fotografie: Olaf Deutsch (MZe)
www.shutterstock.com


