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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
 
přejeme Vám v roce 2014 mnoho zdraví a štěstí a zasíláme souhrn informací z programu ŠPZ za 
rok 2013.  
Během tří kulatých stolů bylo přijato 18 škol:  

• ZŠ Vl. Majakovského 1/131, Prostějov 
• ZŠ a MŠ Hlavní 103, Zbyslavice 
• ZŠ Dolní Vilémovice 
• ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín 
• Integrovaná SŠ Polygrafická, Šmahova 110, Brno 
• MŠ Pražmo, Frýdek-Místek 
• SZŠ + Vyšší odborná škola zdravotnická, Jana Palacha 8, Znojmo 
• SZŠ Jaselská, Brno 
• MŠ Karviná – Ráj, U Mateřské školy 
• ZŠ a MŠ Šebkovice 159 
• ZŠ a MŠ Lipník 
• ZŠ a MŠ Dalešice 
• ZŠ Kašava, okres Zlín 
• MŠ Kašava, okres Zlín 
• ZŠ a MŠ Blatnice, Jaroměřice nad Rokytnou 
• MŠ Korálky, Havlíčkův Brod 
• MŠ Bystřany 
• ZŠ Rumburk 
• ZŠ Oslavice 

U 4 dalších škol bylo koncem minulého kalendářního roku dokončeno výběrové řízení a během 
ledna budou přijaty na Kulatém stole.  
Evaluaci/inovaci během roku 2013 předložilo 22 MŠ, 24 ZŠ a 4 SŠ.  
Během roku 2013 byla dokončena „Metodika pro školní družiny a školní kluby pro zapojení do 
školního projektu podpory zdraví“ a byla dokončena elektronická verze autoevaluačního dotazníku 
INDI 9 pro ZŠ/SŠ.  
Pro mateřské školy bylo vydáno cd INDI MŠPZ, které obsahuje revidovaný autoevaluační nástroj 
pro hodnocení neformálního kurikula MŠPZ. K tomuto materiálu se konaly v druhé polovině roku 
semináře v Praze a v Brně. (V tomto roce bude seminář akreditován a dále nabízen školám 
k absolvování). Dalšími semináři byly Třídní vzdělávací program pro MŠ a SUKy MŠ (Sdružené 
ukazatele dosaženého vzdělávání pro formální kurikulum, ke kterému je cd dostupné od roku 2010) 
a v listopadu seminář Učíme se navzájem na ZŠ Zachar v Kroměříži.  



Z metodických materiálů byla v minulém roce poskytnuta našim školám „Celoškolní koncepce 
v oblasti zdravého stravování a pohybu“, přeložena z evropské sítě SHE, určena pro ZŠ a SŠ.  
V tomto roce bude pro naše školy mj. připraven Online manuál SHE, který je určen vedoucím 
pracovníkům a učitelům základních a středních škol. Má za účel poskytnout školám podporu při 
rozvíjení programu ŠPZ a pomoci těm, které se teprve do programu chystají zapojit. Online manuál 
SHE vznikl za přispění české a estonské koordinační skupiny a několika základních škol z obou 
zemí, které se do jejího připomínkování zapojily.  
 
Webové stránky programu ŠPZ jsou umístěny na webu SZÚ http://www.szu.cz/program-skola-
podporujici-zdravi  
 
Doufáme, že i v tomto kalendářním roce bude mezi námi probíhat spolupráce v jednotlivých krajích 
tak vstřícně jako v minulém a za tuto spolupráci Vám děkujeme.  
 
S pozdravem 
 
 
Linda Fröhlichová  Marcela Krunclová  Světlana Ševčíková 
Program Škola podporující zdraví 
http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi  
 
 
Přílohou Vám zasíláme leták o programu ŠPZ, který můžete volně distribuovat nebo umístit na 
Vaše webové stránky.  
 


