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Vážení čtenáři těchto stránek,

v tuto chvíli je jisté, že máme něco společného. Otevřeli jste manuál pro učitele programu Zdravá abeceda,  
a tím jste na sebe prozradili několik věcí:

Není vám lhostejná budoucnost dnešních předškolních dětí.  
Chcete jim nabídnout vzdělání, které trvale zvýší kvalitu jejich života.

Chcete se učit. Víte, že vzdělávání není jen záležitost dětí, že i vy musíte nacházet smysl toho,  
co děláte, a zvyšovat vlastní profesní obratnost.

Zdravý životní styl je pro vás důležitým tématem a chcete mu lépe rozumět.

Za to vše vám děkuji a zároveň chci za náš tým něco nabídnout. Kromě vlastního obsahu našeho vzdělávacího  
programu se snažíme vytvářet učící se společenství. Zní to vznešeně, ale věříme, že pro úspěch stačí několik  
jednoduchých kroků.

Buďte na seminářích Zdravé abecedy aktivní a otevření k sobě i druhým.  
Pokud pojmenujete své pochybnosti, naslouchejte ostatním – na každý problém existuje řešení.

Nenechávejte si dobré nápady pro sebe. Naši webovou stránku navštíví tisícovka učitelů měsíčně  
(toto číslo stále roste), pokud nám pošlete fotku, popis aktivity, rýmovačku,…, pomůžete i ostatním.

Mluvte o tématech Zdravé abecedy se svým okolím, doma, na pracovišti, se známými. Každé naše rozhodnutí (a každé 
rozhodnutí nám svěřených dětí) je podmiňováno okolnostmi, kde vzniká a kam dopadá. V tomto dialogu s okolím vám 
rádi budeme poskytovat odbornou podporu. Otázky týkající se legislativy, hygieny, zdravotních doporučení apod. 
budou odpovídat osvědčení specialisté a každá vaše otázka dá odpověď vám i mnohým kolegům a kolegyním. 

Doufáme, že obsah této publikace vás zaujme a že se k němu budete opakovaně vracet. Doporučujeme založit si 
k tématu portfolio, které si budete postupně rozšiřovat.

Při samotné práci s tímto manuálem se osvědčilo používání „lepíků”, na které si průběžně zaznamenáváte své nápady 
či otázky, a které vás povedou k rozhodnutí a akci. Protože – k čemu je vzdělání, když na jeho konci není změna, 
práce a odvaha dělat věci nově?

Mnoho energie do vlastního učení i pozitivních změn přeje za tým Zdravé abecedy

Nikola Křístek
Metodik a manažer programu















VÝCHODISKA PROGRAMU
Co můžete vy osobně udělat  

pro zdravé návyky dnešních dětí?

Jsou dnešní děti zdatnější než v dobách,  
kdy jste byli v jejich věku? Proč?

3 x PROČ
Proč se tématem zabýváme?
Česká Republika patří k zemím s nejvyšším procentem nadváhy a obezity v populaci. 

Významně se zvyšuje počet dětí s nadváhou na základní škole. Vedle toho se snižuje jejich obratnost, a to 
už v předškolním věku. Dnešní stav není dobrý, ale trend je ještě horší. To jsou fakta. Důsledky se projeví na 
rovině individuální (nižší kvalita života) i společenské a ekonomické (vyšší výdaje na lékařskou péči, častější 
nemocnost). Není nám to jedno. 

Více se dočtete na na www.z-a.cz/zduvodneni-projektu

Závěry z výzkumů a doporučení odborníků zní velmi jednohlasně. Nejúčinnější nástroj pro řešení je  
výchova ke zdraví a primární prevence. 

Školství jako celek ale dnes věnuje pozornost jiným oblastem (počítačová gramotnost, jazykové vzdělávání 
apod.). To jsou jistě důležitá témata, ale vzpomeňte si, co přejeme přátelům k narozeninám…
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Kdo je podle vás zodpovědný  
za výchovu ke zdraví?

Proč se tématem zabýváme právě my?
AISIS, o. s., je nezisková organizace, která již desetiletí přináší inovace do vzdělávání. Snaží se pro 
podporu školám a učitelům získat management společensky odpovědných firem a přináší do vzdělávacího 
systému nová témata, jakými jsou např. minimalizace šikany, finanční gramotnost, prevence sázení  
mladistvých apod. AISIS garantuje kvalitu metodiky programů, získává podporu státních a odborných 
institucí pro jeho rozšíření a koordinuje realizaci aktivit.

Více o AISISu na www. aisis.cz

Danone, a. s., je přední producent zakysaných mléčných výrobků na světovém i českém trhu. Vedení 
firmy, odpovědné vůči svým akcionářům, ale i zaměstnancům a české společnosti jako celku, si 
uvědomuje, že investice do prevence je vždy účinnější než placení důsledků. Proto vyzvalo AISIS 
ke spolupráci na programu, který bude napomáhat zlepšení neradostného trendu v pohybových 
a výživových návycích mladé populace. Projekt má aktivní podporu stovek zaměstnanců, ať již v pražské 
centrále nebo ve výrobním závodě v Benešově ve Středočeském kraji.

Více o Danone, a.s., na www.danone.cz

Metodický tým se skládá z učitelů MŠ a odborníků na zdraví. Vyznáváme princip „učitelé pro učitele”, 
abychom si byli jisti užitečností toho, co nabízíme. Vedle toho ctíme nadhled a doporučení odborníků 
jako nezbytnou garanci kvality programu. V metodickém týmu jsou i lektoři programu (sami učitelé  
s pedagogickou praxí), kteří přinášejí cenné podněty „z terénu”

Více o našem týmu na www.z-a.cz/realizacni-tym

Proč byste měli se tématem zabývat právě vy?
Možná vám to připadá zajímavé, možná i důležité… odpověď znáte nejlépe sami.

Každopádně je jisté, že na děti máte vliv nejen tím, co a jak učíte, ještě více působíte svou osobností.  
Jste vzorem, modelem, inspirací… Pedagogická práce stojí na osobnosti učitele. Proto se snažíme 
připravit co nejlepší náměty a pomůcky pro vaši práci. Zbytek už je na vás...
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ABC Zdravé abecedy
ZDRAVÁ ABECEDA: A + B + C = zdravé návyky dětí

A. Děti si osvojí zdravé návyky, když
Tématu zdraví věnují pozornost
Ví, podle čeho se mají rozhodovat
Dostávají podporu a zpětnou vazbu od rodičů, učitelky a ostatních dětí

B. Proto je důležité, aby učitelé v mateřské škole
Zařadili do ročního plánu témata, která akcentují tematiku zdraví
Využívali pyramidy zdravého životního stylu pro vysvětlování, plánování a reflexi
Vytvářeli situace, ve kterých se mohou děti samostatně rozhodovat podle zásad zdravého životního stylu  
a také dávat a přijímat zpětnou vazbu na tato rozhodnutí

C. A aby rodiče dětí
Věděli, co se ve školce děje a jak mohou sami učitelku a děti podpořit
S dětmi plánovali, prováděli a vzpomínali na rodinné události pomocí pyramid a zásad zdravého životního stylu
Postupně předávali odpovědnost za rozhodování a dodržování návyků samotným dětem
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Pro děti
Aktivity, kterými obohatí prožívání „běžných” událostí ve školce

Pomůcky, které vysvětlují zásady zdravého životního stylu
Program, který aktivizuje jejich učitele a rodiče pro společnou cestu za zdravím




Proto metodický tým Zdravé abecedy  
připravil a odzkoušel:

Pro mateřské školy
10 tematických celků – týdenních projektů, které díky důslednému využití běžných událostí ve školce přirozeně vedou 
děti k porozumění zásad zdravého životního stylu
Sadu plakátů (které lze umístit do jídelny, do šaten apod., aby kolem nich mohla proudit neustálá diskuse)  
a pomůcek k tematickým celkům
Scénáře tematických celků, semináře a emailovou poradnu pro mateřské školy, které chtějí konzultovat případné změny 
týkající se pohybu, výživy, vnitřní pohody a prostředí, ve kterém probíhá výuka.







Pro rodiny
Kartičky pro rodiče k tematickým celkům a další informace na webu www-z-a.cz/rodice
Booklet obsahující doporučení rodičům a vysvětlení pyramid zdravého životního stylu
Emailovou poradnu pro rodiče, kteří chtějí konzultovat svá rozhodnutí s odborníkem
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Pedagogická východiska
Protože metodiku Zdravé abecedy (dále jen ZA) vytvářejí sami učitelé, vychází ze stávajících vzdělávacích 
norem a osvědčených přístupů k předškolní výchově.

Základním východiskem programu ZA je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  
(RVP PV). V další kapitole jsou vyjmenovány klíčové kompetence, které především ZA podporuje. Dílčí cíle 
a výstupy podle RVP PV jsou dále specifikovány v popisu jednotlivých tematických celků ZA.

Vztah k programu Školka podporující zdraví (ŠPZ) je detailně popsán ve zvláštní kapitole (viz str. 16). 
ZA podporuje značnou část hlavní cílů programu ŠPZ a sdílí mnohá východiska, je však úžeji zaměřena na 
praktické postupy a oproti ŠPZ definuje ZA své cíle z hlediska kompetencí žáka, nikoliv  
ve formě nároků a očekávání vůči instituci mateřské školy.

Dalšími zdroji inspirace pro metodiku ZA jsou Motessori pedagogika, program Začít spolu, zážitková 
pedagogika a Globální výchova. 

Montessori pedagogika
V duchu hesla „pomoz mi, abych to dokázal sám” strukturujeme výukové činnosti tak,  
aby si děti postupně osvojily dovednosti pro vlastní objevování a práci.

Výukové pomůcky nám pomáhají sestavovat metodičtí pracovníci MŠ, kteří mají dlouholetou 
zkušenost s Montessori přístupem.

Začít spolu
Do činností v rámci tematických celků vtahujeme rodiče a další zástupce komunity prostřednictvím „domácích úkolů” 
i společenských událostí, které se odehrávají na půdě školky, .

V jednotlivých tématech vedeme děti k různorodým činnostem podle teorie multičetné inteligence. Práce v centrech 
aktivit, které jsou, řečeno s nadsázkou, tělo-a-ducho-cvičnami jednotlivých typů inteligence, je velmi vhodná forma pro 
realizaci výukových činností Zdravé abecedy.
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Zážitková pedagogika
Tematické celky Zdravé abecedy jsou postaveny na událostech, které děti prožívají  
(např. oslava narozenin, pečení chleba apod.). 
Činnosti v průběhu týdne, který je základní jednotkou metodiky ZA, jsou sestaveny tak,  
aby se děti na událost připravily, aktivně ji prožily a měly dostatek času na reflexi.

Globální výchova
Výchova ke zdravému životnímu stylu podle Zdravé abecedy je postavena na aktivním přístupu dětí, rodičů, 
učitelů i komunity k otázkám zdraví. Staví tyto aktéry před rozhodnutí, která se projeví v jejich činech.
Zdravá abeceda nevytváří paralelní nebo školní svět slov a pomůcek. Jevy, se kterými pracuje, zasazuje  
do kontextu prostředí a vztahů.









V metodickém týmu Zdravé abecedy jsou učitelé, kteří mají dlouholetou 
praxi s těmito pedagogickými směry a myšlenkami. Ověřování aktivit 
a celých tematických celků probíhá v mateřských školách, které se 
k těmto programům hlásí. Díky tomu můžeme říct, že ZA je program, 
který integruje dobrou praxi mnoha osvědčených metod a přístupů.
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Rámcový vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání 
a Zdravá abeceda
ZA nemá ambice stát se kurikulem, prostřednictvím kterého by mateřské školy měly splnit všechny 
požadavky kladené touto státní normou. Smyslem ZA je doplnit nebo rozšířit Školní vzdělávací program 
mateřských škol, které chtějí věnovat zvýšenou pozornost výchově ke zdraví.

ZA respektuje a podporuje Hlavní principy RVP PV*, což lze doložit následujícím srovnáním záměrů  
RVP PV a metodiky ZA a výčtem explicitně  sledovaných klíčových kompetencí.

*) v následujícím textu jsou citovány pasáže z RVP PV podle jeho znění vydaného Výzkumným ústavem pedagogickým v roce 2004

RVP PV byl formulován tak, aby Metodika ZA byla vytvořena tak, aby

Akceptoval přirozená vývojová specifika dětí 
předškolního věku a důsledně je promítal do obsahu, 
forem a metod jejich vzdělávání

Vycházela z osvědčených metod vzdělávání předškolních 
dětí a z událostí a situací, se kterými se předškolní děti 
přirozeně setkávají

Umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého 
dítěte v rozsahu  jeho individuálních možností a potřeb

Podporovala kompetence dětí ke zdravému životnímu 
stylu (viz kapitola Kompetence podle Zdravé abecedy,  
str. 24)

Zaměřoval se na vytváření základů klíčových kompetencí 
dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání

Se systematicky věnovala podpoře přibližně jedné třetiny 
(viz výčet níže) a nepřímo pokrývala až 90 % všech 
klíčových  kompetencí RVP PV
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RVP PV byl formulován tak, aby Metodika ZA byla vytvořena tak, aby

Definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska 
cílů vzdělávání, podmínek, obsahu i výsledků, které má 
přinášet

Jednotlivé tematické celky naplňovaly přibližně  
20 % vzdělávacích cílů. Těžiště programu leží v oblasti 
Dítě a jeho tělo, nicméně  všechny ostatní vzdělávací 
oblasti jsou v ZA významnou mírou integrovány

Zajišťoval srovnatelnou pedagogickou účinnost 
vzdělávacích programů vytvářených a poskytovaných 
jednotlivými mateřskými školami

Vycházela z dobré praxe osvědčených pedagogických 
přístupů (kapitola Pedagogická východiska programu,  
str. 10), ale dávala dostatečnou volnost jednotlivým 
MŠ pro plánování a realizaci konkrétních činností

Vytvářel prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí 
i pro individuální profilaci každé mateřské školy

Nedominovala školnímu vzdělávacímu programu  
a nepotlačovala ostatní témata, kterými se daná MŠ hodlá 
profilovat

Umožňoval mateřským školám využívat různých 
forem i metod vzdělávání a přizpůsobovat vzdělávání 
konkrétním regionálním i místním podmínkám, 
možnostem a potřebám

Její plány tematických celků a popisy činností bylo 
možné adaptovat na vždy jedinečné podmínky dané MŠ, 
ať už v rovině  vybavení, prostorů či příležitostí pro lokální 
události

Poskytoval rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější 
evaluaci mateřské školy i poskytovaného vzdělávání

Díky popisu vazby na klíčové kompetence i dílčí cíle RVP 
PV, vlastní jednoduché sadě kompetencí pro zdravý 
životní styl a jasné profilaci programu umožňovala 
vyhodnocení kvality práce MŠ podle měřitelných kritérií

Stávající rozsah tematických celků ZA pokrývá přibližně 20 % dílčích vzdělávacích cílů RVP PV, což je dále 
specifikováno v popisu jednotlivých tematických celků. 
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Kompetence k řešení problémů:   
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit 
samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou 
a pomocí dospělého;

při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, 
matematických  i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy 
řešení různých úloh a situací  a využívá je v dalších situacích;

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné 
a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a 
iniciativou může situaci ovlivnit.







Kompetence k učení:  
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,  
experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů;

získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení;

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky  
i oceňovat výkony druhých.







Ačkoliv ZA vytváří prostor pro podporu velké 
většiny klíčových kompetencí uvedených v RPV PV, 
opakovaně a záměrně se věnuje především těmto 
kompetencím:
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Sociální a personální kompetence: 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej;
uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky;
spolupodílí se na společných rozhodnutích, 
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,  
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.





Činnostní a občanské kompetence:  
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat;
dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky;
odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty   
a přizpůsobovat se daným okolnostem;
chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá;
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit;
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní 
prostředí (přírodní i společenské).
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Škola podporující zdraví a ZA
Rozdíl v organizačním nastavení ŠPZ a ZA

Škola podporující zdraví – část MŠPZ – je:
Kurikulum podpory zdraví MŠ (KpZ MŠ), resp. soubor cílů, evaluačních nástrojů a organizačních postupů v rámci  
holistického pojetí zdraví modelu ŠPZ pro MŠ (nepopisuje vzdělávací obsah a konkrétní výukové aktivity) 

Součást organizace Státní zdravotní ústav Praha, který je garantem tohoto evropského programu

Platforma pro síťování škol, které se jako celek rozhodly pro naplnění kritérií modelu (resp. KpZ MŠ)  
a podpory zdraví v  Š v ČR obecně

Platforma pro podporu jednotlivých učitelů (formou kurzů, metodických a auto-evalučních materiálů a konzultací), 
případně pedagogických týmů

Zdravá abeceda je:
Soubor praktických postupů a pomůcek pro výuku postavených na konkrétním obsahu  
(oblasti zdravého životního stylu) a událostech, naplňující cíle RVP PV.

Název projektu iniciovaném v rámci programu společenské odpovědnosti firmou Danone ČR a realizovaném  
občanským sdružením AISIS za pomoci dalších četných partnerů ze státní správy a neziskového sektoru

Platforma pro podporu jednotlivých učitelů (formou kurzů, výukových materiálů a konzultací),  
případně pedagogických týmů

POPIS ROZDÍLU
ŠPZ vytváří kritéria podpory zdraví do škol a monitoruje jejich naplňování na úrovni podmínek vzdělávání, 
organizace prostředí a výuky, poskytuje příklady dobré praxe pro školy v síti a podporuje tyto školy 
formou kurzů, metodických materiálů a konzultací.

ZA podporuje přímou práci učitelů prostřednictvím kurzů, plánů výuky a pomůcek.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

3.
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Cíle programů
 K čemu chce Kurikulum PZ v MŠ přispět?* 

K tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu  
v mateřské škole (podpora současného zdraví);
K výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován:

návyky a dovednostmi zdravého životního stylu,
odolností vůči stresům a zdraví škodícím vlivům, které mohou vést  
ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví).

Oba cíle se vzájemně podmiňují.

K čemu chce Kurikulum ZA v MŠ přispět?
Ke zdravému životnímu stylu dětí předškolního věku pomocí reflexe událostí v MŠ  
(orientace ve vztazích mezi faktory ovlivňujícími životní styl)
Podpora kompetencí učitelů (znalosti zásad zdravého životního stylu,  
implementace a tvorba tematických celků podle osvědčeného vzoru)

ZÁVĚR
Cíle ZA se shodují s cíly ŠPZ, nenaplňují je v celé jejich šíři, ale jejich naplnění významně podporují.

1.

2.



1.

2.

1�
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Tyto body podporuje Zdravá abeceda takto
Učitelky jsou motivovány k péči o vlastní zdraví (znalost zásad ZŽS, sdílené tipy k péči o sebe sama)

Výukové plány jsou koncipovány a ověřeny ve školkách s věkově smíšenými třídami

Schéma dne má pevný řád odpovídající psycho/hygienickým normám a dobré praxi, na cyklu události 
v rámci dne, týdne, měsíci a roku jsou postaveny cíle i pomůcky několika tematických celků.

Pohybové aktivity (tematicky zaměřené a s rozloženou zátěží) jsou součástí každého tematického celku 
a některé TC jsou na ně explicitně zaměřené

Výchova a vedení ke zdravé výživě je hlavní náplní několika tematických celků a je zastoupeno v každém 
tematickém celku

Struktura tematických celků je postavena tak, aby byl dostatek času pro spontánní činnosti dětí

Pro každý tematický celek jsou připraveny didaktické pomůcky a u každé výukové aktivity je rozpracován 
organizační popis prostředí. Události, na kterých jsou tematické celky vybudovány, se odehrávají  
v rozmanitém prostředí (zemědělská usedlost-farma, ZOO, sportovní hřiště, okolí MŠ) a v tematicky  
upraveném prostředí MŠ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Učitel/ka podporující zdraví

Věkově smíšené třídy

Rytmický řád života a dne

Tělesná svoboda a volný pohyb

Zdravá výživa

Spontánní hra

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podnětné věcné prostředí

Bezpečné sociální prostředí

Participativní a týmové řízení

Partnerské vztahy s rodiči

Spolupráce MŠ se ZŠ

Začlenění MŠ do života obce

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zásady podpory zdraví v MŠ – podmínky formálního kurikula*
Zásady práce v ŠPZ a ZA



1�

Zásady zdravého životního stylu jsou aplikovány individualizovaně (každé dítě má jiné preference a jiné 
potřeby). Individualita a originalita projevu je podporována (TC „Každý jsme originál“ je postaven na události 
– oslavě narozenin), výukové aktivity jsou převážně skupinové, pocit příslušnosti ke kolektivu je podporován 
reflektivními aktivitami a explicitně u TC vycházejícím z události školních sportovních her „Účastnit se  
znamená vyhrát“

Děti se účastní rozhodovacích procesů, na kterých prokazují míru osvojení zásad zdravého životního stylu

Součástí každého tematického celku je osvěta a aktivizace rodičů. Probíhá formou zadání domácích činností 
práce s dětmi, spoluprací rodičů na výuce v roli hostů nebo asistentů, anketami k tématu, informačními 
schůzkami

Tuto složku ZA explicitně nesleduje, neboť jde spíše o organizační nastavení a ne o výukové činnosti

ZA aktivizuje rodičovskou komunitu (nabízí i dílny pro rodinná centra) a podporuje spolupráci škol 
s pediatry, zubními lékaři, specialisty na zdravý životní styl apod. V roli hostů vystupují ve výuce členové 
místních společenství (sportovci, veterináři apod.) 

8.

9.

10.

11.

12.

* Zdroj: HAVLÍNOVÁ, Miluše; VENCÁLKOVÁ, Eliška; HAVLOVÁ, Jana. Kurikulum podpory zdraví v MŠ. Praha : PORTÁL, 2008. 



METODIKA ZDRAVÉ ABECEDY

Přehled metodiky Zdravé abecedy 
pro mateřské školy
Zdravý životní styl je věcí rozhodování. Pro rozhodování potřebujete příležitost a pro dobré rozhodnutí 
potřebujete nějaká kritéria.

Metodika ZA je postavena na událostech (příležitostech k rozhodování) a pro řešení jednotlivých situací 
nabízí doporučený postup.

Příležitosti jsou pojmenovány a dokumentovány v tematických celcích (viz kapitola Tematické celky, str. 32), 
které mohou být pravidelně zařazovány do vzdělávacích plánů (viz kapitola Roční plán, str. 28).

Doporučený postup je znázorněn formou pyramid zdravého životního stylu. Podle Zdravé abecedy 
se k otázkám zdraví dostáváme přes čtyři pohledy (domény) – zdravý pohyb, výživu, vnitřní pohodu 
a zdravé prostředí. 

Pro každou doménu jsme vypracovali patero doporučení pro rodiče (viz kapitola Patero pro rodiče,  
str. 31) a pro učitele (viz kapitola Patero pro učitele, str. 30). Nejedná se o nařízení, spíše jde o inspiraci 
a ... trochu i provokaci.

Velmi důležité na výchově (nejen) ke zdraví je, aby to všechny zapojené bavilo. Na následujících stránkách  
naleznete mnoho složitých vět a pojmů, ale nezoufejte... s dětmi vše bude vypadat velmi přirozeně.

Metodiku jsme vytvářeli a zkoušeli přes dva roky, snažili jsme se, aby výsledek byl co nejjednodušší. 
Doufáme, že se vám bude se Zdravou abecedou dobře pracovat a že přinese i něco vám osobně.
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4 domény zdravého životního stylu
Životní styl se projevuje rozhodováním, volbou, preferencí... Abychom se vyhnuli bezbřehosti  
(protože do „života” lze zahrnout vše, na co si vzpomeneme), při debatách s odborníky a učiteli MŠ  
jsme se dopracovali k následující struktuře. 

Zdraví sledujeme ve čtyřech pohledech, kterým říkáme „Domény zdravého životního stylu”

POHYB

VÝŽIVA

VNITŘNÍ POHODA (PSYCHOHYGIENA) 

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Pro každou doménu jsme připravili názorné schéma, které pomáhá dítěti a/nebo dospělému k promyšlení 
si svého rozhodnutí v dané oblasti života. Všechny mají tvar pyramidy, který napovídá, čeho je nebo má 
být dostatek a čeho má být menší množství nebo co je vzácné, a nakonec, žádoucí.

První dvě pyramidy jsou Pohyb a Výživa. Ty jsou určeny i samotným dětem, aby dokázaly orientovat 
v tom, jaký poměr jaké složky pohybu nebo výživy je žádoucí. 

Jejich myšlenka je podobná – na spodních patrech jsou položky, které je třeba zajistit často, ve velkém 
množství, na vrcholku jsou položky, kterých je lepší využívat méně, přesto jsou ale nezbytně nutné pro 
zdravý vývoj člověka.
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Pohybová pyramida 
Je myšlena v týdenním cyklu, především její dvě horní patra
Byla inspirována podobnými znázorněními, její nejvyšší patro (zátěžové aktivity) bývá obvykle doplňováno  
o pasivní aktivity, kterých má být co nejméně, jako je sledování filmů apod. V ZA se však snažíme propagovat  
pouze aktivní přístup. 




 Výživová pyramida 
Je schéma pro poměr potravin pro každý den
Vychází z Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR Ministerstva zdravotnictví České republiky




Pyramidy Pohybu a Výživy se snažíme v metodice 
programu co nejčastěji nabízet dětem, a to v co 
nejrůznějších podobách (plakát, společenská hra, 
omalovánka, herní kostky, ...). 

Děti, které si zapamatují jejich obraz, mají možnost 
využít je jako vzor nebo kontrolní seznam při jejich 
vlastním rozhodování.



Další dvě pyramidy – Vnitřní pohody a Zdravého prostředí – mají odlišnou strukturu a slouží spíše 
rodičům a učitelům pro ukotvení pojmů a přístupů v těchto oblastech.

Pyramida Vnitřní pohody
Vychází ze zjednodušené verze  
Maslowovy pyramidy potřeb
Pojmenovává psychologické předpoklady (spodní patra)  
pro dosažení žádoucích rovin psychiky (nejen) dítěte
Neznázorňuje žádoucí poměry jednotlivých prvků,  
pouze ukazuje jejich postupnou závislost







Pyramida Zdravého prostředí
Je originálním konceptem metodického týmu  
Zdravé abecedy
Svou složitou strukturou ukazuje napětí mezi  
jednotlivými pohledy na problematiku prostředí 
(příliš bezpečné prostředí přestává být podnětným;
etická, estetická či enviromentální pravidla bez  
kontaktu s přírodou pozbývají smyslu apod.)





Odpovědnost za:
- důsledky jednání 
- vkusné a funkční prostředí 
- materiální a energetickou 
  spotřebu

Rozmanité tvary, barvy, 
materiály.

Situace pro všechny 
smysly a druhy 
inteligencí.

Prevence úrazů 
a nemocí, hygiena

Oheň, voda, země, vzduch  
v různých podobách

Seberealizace a uznání ostatních -
tvorba, sebevyjádření, úspěch, radost

Kamarádi, komunity, kroužky,

Máma, táta, rodina, domov, řád, ...

Dostatek spánku a pohybu,

širší rodina, ...

jídla, pití, pocit zdraví, ...
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Kompetence podle Zdravé abecedy

Preambule
Věříme, že cílem výchovy je dovedení dětí k samostatnosti a odpovědnosti.

Samostatnost podle Zdravé abecedy znamená, že děti dokáží obsloužit samy sebe (např. přípravou 
jednoduchých pokrmů, organizací míčové hry apod.).

Odpovědnost podle Zdravé abecedy znamená, že se děti dokáží rozhodnout podle zásad zdravého 
životního stylu a své rozhodnutí prosadit (s respektem k ostatním a okolí).

Nadměrně ochranitelský přístup (rodičů, MŠ i dalších institucí) často znemožňuje dětem, aby zkoušely, 
chybovaly a přijímaly rozhodnutí a jejich důsledky v reálných situacích. Pro učení však děti potřebují 
dostatek příležitostí.

Poznámky ke struktuře kompetencí
Kompetence

Vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který hovoří o zdravém životním stylu 
poměrně obecně.
Slouží učitelům, vedení MŠ i rodičům pro dohodu nad tím, kde jsou a kam až chtějí nebo mohou  
v této oblasti dojít.
Jsou řazeny taxonomicky, tzn. dosažení dalšího stupně je možné až poté, co dítě zvládne předchozí
Jsou postaveny tak, že na pokročilé úrovni je pro jejich dosažení zapotřebí podpora instituce školy nebo rodiny.








Poznámky k používání této sady kompetencí
Metodický tým Zdravé abecedy, sestavený ze zástupců odborníků na zdravý životní styl, učitelů. zástupců vedení 
mateřských škol a dalších odborníků, je připravený

Diskutovat o významu a obsahu kompetencí a aktualizovat jejich znění
Nabízet praktické návody a tipy pro dosahování těchto kompetencí prostřednictvím seminářů pro učitele, připravených 
tematických celků a dalších materiálů podporujících výuku.
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Kompetence předškolních dětí  
podle domén zdravého životního stylu

Zdravá výživa
Dokáže vysvětlit rozdíl mezi surovinou a potravinou
Pojmenovává složení jídelníčku podle potravinové pyramidy
V závislosti na jídelníčku ve školce vhodně doplňuje  
osobní  (rodinný) jídelníček a vybírá potraviny
Podílí se na plánování jídelníčku a přípravě jídla  
ve školce  a/nebo rodině

Zdravý pohyb
Rozumí tomu, proč má vykonávat pohybové aktivity  
s různým stupněm náročnosti
Vědomě vyhledává vhodné (adekvátně náročné a pestré)  
pohybové aktivity
S podporou dospělého dlouhodobě sleduje vývoj své tělesné zdatnosti
Podílí se na rozhodování o skladbě pohybových aktivit  
ve školce a s rodinou

Vnitřní pohoda
Dokáže vyjádřit, jak se cítí
Dokáže požádat o podporu a pomoc, vyjádřit souhlas či  
nesouhlas
Vědomě si vybírá kamarády a situace, které prožívá s druhými,  
podílí se na tvorbě pravidel
Vyjadřuje tvůrčím způsobem svou originalitu,  
dává a přijímá zpětnou vazbu
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Zdravé prostředí
Dodržuje základní hygienické a bezpečnostní návyky
Dodržuje základní enviromentální zásady a přizpůsobuje  
své chování prostředí, ve kterém se nachází
Vyhledává podnětné prostředí a kontakt s přírodou,  
je si vědom/a důsledků svých činů v koloběhu života
Podílí se na tvorbě prostředí, formuluje estetická,  
etická a enviromentální pravidla a opatření
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Roční plán
Tematické celky pro roční plán MŠ
Ačkoliv jsou tematické celky Zdravé abecedy připraveny tak, aby je bylo možné zařadit v průběhu 
školního roku podle aktuálních událostí (narození dítěte v rodině, návštěva ZOO apod.),  
připravili jsme nabídku pro mateřské školy, které se tématu zdravého životního stylu chtějí  
věnovat plánovitě po celý školní rok.

V každém měsíci jsme pojmenovali příležitost, kterou pro program ZA nabízí, a přiřadili vhodný tematický 
celek a související pojmy. Věříme, že tento krátký přehled může pomoci učitelům MŠ v přípravě plánu na 
všech deset měsíců nového školního roku.

Jak vedeme děti ke zdravému životnímu stylu?
Od UDÁLOSTÍ v mateřské škole vedeme děti přes PROŽITEK pomocí připravených scénářů, pomůcek 
a her k POROZUMĚNÍ vlastním potřebám tak, aby ony samy přijaly ODPOVĚDNOST za své rozhodování.
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Měsíc Příležitost Téma – událost Lexikon

Září Začátek školního roku Dělám, co mě baví
Rozvrh dne a týdne
Trénink
Zájmy a koníčky

Říjen Setba ozimého obilí Jak se dělá jídlo
Původ potravin, Suroviny
Skupiny potravin
Příprava jídla

Listopad Změny v přírodě –  
příprava na zimu

Co potřebuje mědvěd, 
co potřebuji já

Potravní řetězec
Přirozené potřeby
Roční období

Prosinec Vánoční prázdniny Vím, co sním
Jídelníček
Plánování
Výživová pyramida

Leden Nový rok Každý jsme originál
Kamarádství
Odlišnost
Oslava

Únor Předcházení nemocem Proč jsou zuby mléčné
Hygiena
Minerály
Sebeobsluha

Březen Den matek Přichází další mezi nás
Růst, Vývoj
Rodina
Péče o druhé

Duben Využívání venkovního 
prostředí MŠ Co dělá tělo, když se hýbu

Pohybová pyramida
Lidské tělo
Energie, Výživa

Květen Sportovní den Zúčastnit se znaemná vyhrát
Tým
Výkon
Úspěch

Červen Konec školního roku Bylo nám s vámi dobře
Ocenění
Změna
Zdravé návyky
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Patero doporučení pro učitele
Zdravý pohyb

Buďte sami pohybově aktivní – zbavíte se napětí, únavy a rozpohybujete i děti.
Vyhledávejte prostředí, ve kterém děti i vy protáhnete celé tělo.
Dítě musí trochu riskovat, aby se něco naučilo – „nechte je”.
Pomáhejte dětem jen v okamžiku, kdy to samy nezvládnou.
Ne každý může hrát v práci Na jelena... užijte si to :).

Zdravá výživa
Snažte se jíst společně s dětmi, často se zvládnou obsloužit samy.
Kuchařky ať jsou dobrým partnerem ve výchově ke zdravému stravování.
Umožňujte dětem určovat si velikost porcí a mluvte o jejich výživových potřebách.
Objevujte s dětmi jídla, která můžete společně připravovat.
Myslete na vlastní pitný i stravovací režim.

Vnitřní pohoda
Veďte děti k samostatnosti – jim to pomůže, vám odlehčí.
Nemusíte zvládnout všechno, nikdo není dokonalý.
Učení je náročné...najděte si někoho, komu se můžete svěřit
Opisování je dovoleno – inspirujte se u Zdravé abecedy, na www.RVP.cz i jinde.
Máte krásnou, náročnou a odpovědnou práci – buďte na sebe hrdí.

Zdravé prostředí
Bezpečí je důležité, vývoj dětí taky – hledejte rovnováhu mezi bezpečným a podnětným prostředím.
Vytvářejte s dětmi společně přírodě i člověku přívětivý prostor, ve školce i mimo.
Děti se od vás učí chovat v každém prostředí, kde jsou s vámi – učte je příkladem.
Svět je parádní, koukni na něj... objevujte s dětmi jeho velikost a rozmanitost, vyrážejte „ven”.
Využívejte možnosti dotýkat se země, vody, větru i ... slunce.
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Patero doporučení pro rodiče
Zdravý pohyb

S dětmi si sami dobře zacvičíte, bavte se u toho.
Pohyb je možný všude, na hřišti, v přírodě i doma.
Nebojte se toho, že se dítě zadýchá a zapotí. Prospívá mu to.
Vybírejte pestré aktivity, jednostranná zátěž přetěžuje.
Zkoušejte, co dítě zvládne... Opatrně riskujte.

Zdravá výživa
Jídlo plánujte, připravujte a jezte společně s dětmi.
Den má aspoň tolik jídel, kolik ruka prstů.
Zkoušejte opakovaně nové chuti a potraviny.
Děti vytvářejí své návyky podle svých vzorů – Vás.
Není nezdravá potravina, je jen nezdravé množství.

Vnitřní pohoda
Nespěchejte na dítě, zraje samo.
Dodržujte pravidelný režim dne a týdne, dítě potřebuje jistotu.
Mluvte s dětmi o tom, co se bude dít, co se děje a co se událo.
Dělejte s dětmi dohody „co se stane, když”.
Dítě je tak spokojené, jak jsou spokojení jeho rodiče.

Zdravé prostředí
Nemluvte doma o světě, vyrazte tam (i jinam).
Dítě se učí z prostředí okolo něj více než ze slov.
Umožněte dítěti, aby bylo spolutvůrcem svého světa.
Učte děti bezpečnému chování, ale nestrašte je.
Není špatné počasí... je jen špatné oblečení.
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Tematické celky
Jednotlivé tematické celky (dále jen TC) jsou popsány formou oboustranně potištěného plakátu formátu 
A3. Tento materiál slouží jako přehled pro učitele, který ho provede od přípravy TC přes jednotlivé 
výukové dny, nabídne pedagogickou dokumentaci práce, zdroje informací a tipy na další činnosti.

Jednotlivé položky plakátu TC jsou představeny v následující myšlenkové mapě.
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Kdo se podílel na vzniku projektu 
Slyšeli jste už o CSR (Corporate social responsibility) - 
programu společenské odpovědnosti f rem ? 
Danone a. s. je přední producent zakysaných mléčných výrobků na světovém i českém trhu.  
Vedení firmy, odpovědné vůči svým akcionářům, ale i zaměstnancům a české společnosti jako celku,  
si uvědomuje, že investice do prevence je vždy účinnější než placení důsledků. 

Firma Danone iniciovala a podporuje program Zdravá abeceda, který bojuje proti neradostnému trendu  
v pohybových a výživových návycích mladé populace. Projekt má aktivní podporu stovek zaměstnanců,  
ať již v pražské centrále nebo ve výrobním závodě v Benešově ve Středočeském kraji.

Významnou roli v projektu hraje nadace Institut Danone, jejíž představitelé  
definovali odborná východiska a pomohli zajistit expertní tým projektu.  
 
Realizaci aktivit koordinuje občanské sdružení AISIS,  
které se specializuje na zavádění inovativních  
programů do českého školství.
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Co je Zdravá abeceda?
Vzdělávací program pro zdravý životní styl v MŠ, který iniciovala a podporuje společnost  
Danone ČR ve spolupráci s AISIS, o. s., nadací Institut Danone a mnoha dalšími partnery,  
kteří věří, že zdraví dnešních dětí je důležité pro všechny, a proto pomáhají učitelům,  
rodinám a dětem hledat cestu ke zdraví.

Naší vizí je dítě, které:
Rozumí svým potřebám
Je aktivní a odpovědné za sebe samo
Rozhoduje se podle zásad zdravého životního stylu







Více informací:
Klára Oplištilová

Koordinátorka projektu
 klara.oplistilova@zdrava-abeceda.cz

+420 ��4 505 550

Tato publikace....???? 
 vytištěna v dubnu 2011


