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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

rádi bychom Vám představili unikátní vzdělávací programy splňující Minimální 

preventivní program dle specifikace MŠMT. Projekt Zdraví dětem je zaměřený na boj s 

dětskou obezitou a poruchy příjmu potravy. Jedná se o přednášky, kurzy akreditované MŠMT, 

vytvořené za pomoci odborných pedagogických pracovníků pro danou oblast a určitou věkovou 

skupinu dětí a mládeže. Při tvorbě přednášek jsme využili spolupráce s dětskými nutričními 

poradci, pedagogickými psychology, metodiky primární prevence, pedagogicko-psychologickými 

poradnami, učiteli z mateřských, základních a středních škol. Součástí programu je dětský 

psycholog Mgr. Tomáš Tenkl a odborník na tělovýchovu a sport Mudr. Ivana Prollová. 

Přednášky začínají na mateřských školách (od 3 let), dále pokračují na první i druhý stupeň 

základních škol a končí na středních školách. Jednotlivé hodiny na sebe navazují a na konci získává 

dítě – student ucelený přehled o zdravém životním stylu a jeho aplikaci v životě.  

Spolupracujeme s krajskými centry – obor sociálních věcí a zdravotnictví – 

prevence rizikového chování mládeže (Bc. Tomáš Bílý, DiS) a pedagogicko-psychologickými 

poradnami (Bc. Edita Mečířová Tobi, edita.mecirova@pppcb.cz). Základním principem primární 

prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů 

chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování, rozvoji 

psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme oslovili 1 800 škol, odpřednášeli 2 600 vyučovacích 

hodin, které absolvovalo 19 000 žáku. Pro školní rok 2019/2020 jsme nově připravili 

přednášky pro první i druhý stupeň základních škol – ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA, zaměřené na 

rozvoj, poznávání vztahů a vazeb žáků ve třídě. Kurz obsahuje mnoho společných aktivit a posiluje 

vzájemné poznání a pozitivní vztahy, vazby žáků ve třídě s pomocí třídního učitele. 

Na základě požadavků škol, jsme vytvořili přednášky pro rodiče zaměřené na zdravé 

stravování dětí. Přednášky v programu provádí vždy zkušené lektorky z blízkého okolí škol 

s pedagogickým a odborným vzděláním.  

Rádi zapojíme Vaši školu do projektu Zdraví dětem a tím dáme možnost Vašim žákům 

stát se součástí uznávaného vzdělávacího programu, který jim poslouží pro jejich budoucí 

život.     Mgr. Hana Kaňková, Mgr. Jan Kaňka – autoři projektu Zdraví dětem 

mailto:edita.mecirova@pppcb.cz
mailto:edita.mecirova@pppcb.cz
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PROJEKT ZDRAVÍ DĚTEM OBSAHUJE 

• CVIČÍME SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM – děti od čtyř do sedmi let (vzdělávací pohybové kurzy) 

• CVIČÍME PRO RADOST – první stupeň základní školy (pohybové kurzy) 

• ZDRAVÍK A ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA – děti od tří let (vzdělávací pohádkový příběh) 

• JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO – děti od čtyř let (vzdělávací pohádkový příběh) 

• JAK SE ZDRAVÍK SKAMARÁDIL S JEDLÍKEM – předškolní věk (vzdělávací pohádkový příběh) 

• ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA I. – první stupeň základní školy (praktická cvičení, společné aktivity) 

• ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA II. – druhý stupeň základní školy (praktická cvičení, společné aktivity) 

• ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA III. – střední školy (praktická cvičení, společné aktivity) 

• BEZPEČNOST PŘI SPORTU, BEZPEČNOST V DOPRAVĚ – první a druhý stupeň základní školy 

(praktická cvičení, společné aktivity) – PROGRAM PŘIPRAVUJEME, DOSTUPNÝ ZAČÁTKEM 

ROKU 2020 

• ZDRAVÍ DĚTEM I. a – první stupeň základní školy 1. – 2. třída – JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM 

UZDRAVILI BETYNKU (vzdělávací pohádkový příběh, praktická cvičení) 

• ZDRAVÍ DĚTEM I. b – první stupeň základní školy 3. – 5. třída (přednášky, praktická cvičení) 

• ZDRAVÍ DĚTEM II. a – druhý stupeň základní školy 6. – 9. třída (přednášky, praktická cvičení) 

• ZDRAVÍ DĚTEM II. b – střední školy (přednášky, praktická cvičení) 

• ZDRAVÍ DĚTEM II. - POZNEJ SVÉ TĚLO – střední školy (přednášky, praktická cvičení), navazuje 

na předchozí výukový program ZDRAVÍ DĚTEM II. B 

• PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE A ZAMĚSTNANCE ŠKOLU I., II. – téma zdravé stravování dětí, cena 

potravin, kvalita potravin, vhodné stravování dětí a mládeže 

• VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – motivace žáků ke zlepšení zdravého 

životního stylu, zdravé školní klima, zvyšování povědomí pedagogů o daných tématech   

 
PO UKONČENÍ PROGRAMU ZÍSKÁVA ŠKOLA CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU 

PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO DANNÝ ŠKOLNÍ ROK. 
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OBSAH PŘEDNÁŠEK PRO 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Pohádka “ZDRAVÍK A ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA” 

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (děti 3–5 let) 

 

 Vždy skupina s maximálně 28 žáky (z důvodu her, které v hodinách probíhají). 

 Celková doba 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut). 

 Na konci hodiny dostávají děti diplom, omalovánky, ochucený mléčný výrobek a 

pexeso.  

 
Cílem pohádky je vysvětlit dětem, jaká zvířátka žijí na farmě, v lese, u rybníka, ve vodě… 

Naučit děti zvířátka rozeznat a správně je zařadit (obrázky zvířat umístit na vyznačené místo, kde 

žijí). Děti si osvojí názvy zvířat pro samce, samici a mládě. Uvědomí si, že je důležité chránit 

přírodu a neznečišťovat ji. V rámci her napodobují pohyby zvířat a získávají informace o tom, čím 

se živí. Během celé pohádky zařazujeme témata týkající se zdravého stravování, pravidelnosti 

jídla, pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. 

Přednáška pro mateřské školy je přizpůsobená věku dětí, důraz je kladen na zábavnost 

 a maximální zapojení žáků do výuky. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým 

 a odborným vzděláním. 

1. hodina (45 minut) 
- Zvířátka na farmě (osvojení názvů zvířat, pojmenování samce, samice a mláďat)  

- Děti si uvědomí, jak se zvířata dorozumívají a dovedou je napodobit, naučí se základním pravidlům 

manipulace a komunikace se zvířaty 

- Zvířátka v lese (cílem je seznámit děti s volně žijícími zvířaty, naučit je chránit a neznečišťovat 

přírodu, uvědomit si, kde zvířata žijí a co je jejich potravou) 

- Jak se chovat v přírodě a její ochrana 

- Zásady zdravého stravování (pravidelnost stravy, nezdravé hladovění), důležitost pohybu a sportu 

2. hodina (45 minut) 
- Zvířátka ve vodě (děti se naučí rozpoznávat ryby a uvědomí si, které ryby jsou 

sladkovodní/mořské) 

- Zvířátka u vody, v zemi, hmyz, důraz kladen na to, jak se v přírodě správně chovat 

- Hry, opakující nově naučené poznatky (obrázky zvířat dát správně na místo představující 

farmu/les/rybník  

- Hra – skládání puzzle se zaměřením na barvy a tvary (na druhé straně zvířátko, ryba) 

- Následně je pojmenovat, říct čím se zvířátka živí a jak se jmenují jejich mláďátka 

- Hra na zvířátka – dítě předvádí zvířátko a ostatní se ho snaží uhodnout 
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UKÁZKA Z POHÁDKY PRO MŠ 
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Pohádka “JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO” 

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (děti 4–5 let) 
 

 Vždy skupina s maximálně 28 žáky (z důvodu her, které v hodinách probíhají). 

 Celková doba 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut). 

 Na konci hodiny dostávají děti diplomy, omalovánky, ochucený mléčný výrobek a 

leták doporučující sportovní aktivity. 
 

 
Pohádkový příběh, který naučí děti rozeznávat exotická zvířata. Hlavním hrdinou je 

papoušek Ara Arakanga, který provádí děti celou zoologickou zahradou. Pohádka vytváří pozitivní 

vztah ke zvířátkům a přírodě, děti si uvědomí rozdíl ve stravování zvířat (býložravci, masožravci, 

všežravci). Klade důraz na stravování člověka (všežravce) a jeho chování v přírodě. Příběh je 

vytvořen tak, aby děti učil spolupráci, rozvíjí představivost zábavnou formou. Naučí děti 

zdravému stravování, ohleduplnosti k sobě, kamarádům, zvířátkům a přírodě.  

Příběh obsahuje mnoho pohybových aktivit, říkadel a básniček. 

1. hodina (45 minut) 
- Zopakovaní zvířátek z farmy a z lesa 

- Les, pravidla chování v lese 

- Seznámeni se zoologickou zahradou (kdo tam žije) 

- Základy zdravého stravování člověka (pravidelnost jídla, nezdravé hladovění) 

- Důležitost pravidelného pohybu 

2. hodina (45 minut) 
- Hry zaměřené na poznávání exotických zvířat 

- Hry, které naučí děti rozlišit zvířata na býložravce, masožravce, všežravce 

- Pohybová aktivita zaměřená na seznámení dětí se životem exotických zvířat 

- Cvičení se zvířátky ze ZOO 

- Aktivity zaměřené na představivost děti  

- Volnočasové aktivity 
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Pohádka “JAK SE ZDRAVÍK SKAMARÁDIL S JEDLÍKEM”  

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (děti 5–7 let) 
 

 Vždy skupina s maximálně 28 žáky (z důvodu her, které v hodinách probíhají). 

 Celková doba 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut). 

 Na konci hodiny dostávají děti diplomy, omalovánky, ochucený mléčný výrobek a 

leták doporučující sportovní aktivity. 

 

Odkaz na ukázková videa z výuky 

www.projektzdravidetem.cz 

 
Cílem pohádky je vysvětlit a ukázat dětem, jaké potraviny se pěstují u nás v  

České Republice a odkud jsou například exotické druhy ovoce, které máme doma v kuchyni. 

Vysvětlíme si původ mléka, masa, vajíček, sýrů a dalších potravin, protože bohužel mnoho dětí 

vůbec nemá představu o tom, odkud se tyto potraviny berou.  Celý příběh je zaměřen na osvojení 

základů zdravého a pravidelného stravování. Upozorňujeme na nebezpečí hladovění a následky 

spojené s nedostatečným příjmem potravy. Vše je zakomponováno do poutavého příběhu. Děti si 

tak osvojí informace zábavnou formou.  

Přednáška pro mateřské školy je přizpůsobená věku dětí, důraz je kladen na zábavnost a 

maximální zapojení žáků do výuky. Hodiny vždy vedou zkušení lektoři s pedagogickým a 

odborným vzděláním. 

1. hodina (45 minut) 
- Motivace dětí k pohybu 

- Základy zdravého stravování 

- Nebezpečí hladovění 

- Výlet Zdravíka a Jedlíka na farmu (cílem je vysvětlit dětem původ potravin zábavnou formou) 

- Původ mléka a mléčných výrobků (hra puzzle) 

- Původ pečiva a mouky 

- Příprava ovocného salátu (pomocí maket)  

- Vysvětlení původu exotického ovoce 

- Rozdělení potravin na zdravé, nezdravé (prospěšné pro lidské tělo) 

2. hodina (45 minut) 
- Kategorie ovoce, zelenina (děti se formou hry učí, co roste na stromech a co se pěstuje na 

zahrádce) 

- Recyklace odpadu – kontejnery na tříděný odpad, biologický odpad, sběr – výkup odpadu 

- Původ a zdroj masných výrobků 

- Kde se chovají ryby a jaké v ČR máme 

- Hra na vitamíny a bacily (pohybová část) 
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- Závěrečné protažení  

- Relaxační cvičení 

- Rozdělení sportů, základní ukázky 

- Doporučení sportovních aktivit (motivace dětí ke sportu) 

- Volnočasové aktivity 

UKÁZKA Z POHÁDKY PRO MŠ 
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UKÁZKA Z HODIN MŠ 

 

 

 

 



 

21. 8. 2019 10 

OBSAH PŘEDNÁŠEK PRO 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PŘEDNÁŠKY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ – ZDRAVÍ DĚTEM I. a 

“JAK ZDRAVÍK S JEDLÍKEM UZDRAVILI BETYNKU” 

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (1. – 2. třída) 

 Vždy skupina s maximálně cca 30 žáky. 

 Celková doba je 4 vyučovací hodiny – dopoledne (standardně 8:00 – 11:30). 

 Na konci hodiny dostávají děti tematický diplom a ochucený mléčný výrobek. 

 
Příběh zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. V tomto 

období se vyznačují především strachem z případné bolesti břicha, z dušení při polykání sousta, 

pocitu na zvracení atd.  

Cílem je poukázat na tuto problematiku, přimět děti k pozornosti a zájmu o sebe i své 

okolí. Připomenout základy zdravého stravování, pravidelnost jídla a pohybu. Základním 

předpokladem v předcházení těchto poruch je včasná prevence a osvěta.  

 

1. hodina – Pohádkový příběh (45 minut) 
- Strach z jídla a pohybu 

- Problematika poruch příjmu potravy 

- Rizika hladovění ve škole 

- Základy zdravého stravování 

- Rozdělení potravin na zdravé, nezdravé (prospěšné pro lidské tělo) 

2. hodina – Pohádkový příběh (45 minut) 
- Trávící soustava (přiměřená věku dětí) 

- Výhoda společného stolování 

- Pravidelnost a pestrost stravy během dne 

- Kolektiv třídy a řešení případného problému 

- Školní svačiny a společné obědy 

- Pozitivní motivace žáků k jídlu a sportu 

3. hodina – Praktická část (45 minut) 
- Praktická činnost, ověření znalostí z předešlých hodin 

- Původ potravin 

- Rozdělení potravin na obiloviny, mléčné výrobky, ovoce, zeleniny, masných výrobků 

- Práce s letáky, výběr vhodných potravin 

- Rozeznávání kvalitních výrobků 
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- Základy, jak se orientovat v potravinách 

 

4. hodina – Pohyb a sport (45 minut) 
- Výhody sportu 

- Jaké máme druhy sportů, proč sportovat / následky  

- Obezita a zdravotní problémy s ní spojené 

- Diskuze na téma žáci a sport (jestli sportují, proč sportují – motivace nesportujících spolužáků) 

- Ukázky různých sportovních odvětví (motivace žáků k pohybu) 

- Volnočasové aktivity 

PŘEDNÁŠKY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ – ZDRAVÍ DĚTEM I. b 

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM I. (3. – 5. třída) 

 Vždy skupina s maximálně cca 30 žáky. 

 Celková doba je 4 vyučovací hodiny – dopoledne (standardně 8:00 – 11:30). 

 Na konci hodiny dostávají děti tematický diplom, ochucený mléčný výrobek a 

omalovánky. 

 

 

1. hodina – Základní složky potravy (45 minut) 

(sacharidy, bílkoviny, tuky, minerály, vitamíny)  
- Jaké jsou jednotlivé živiny (sacharidy, tuky, bílkoviny) a kde jsou obsaženy 

- Příjem živin v průběhu dne (jaké by měly převažovat v dopoledních hodinách a jaké v odpoledních 

hodinách) 

- Co sledovat na obalech výrobků (složení oblíbených nezdravých svačin) 

- Porovnání mléčných výrobků, složení 

- Lesní zvířata, čím se živí, jak se v lese správně chovat 

- Sladkovodní ryby a naše největší rybníky (proč je dobré zařadit pravidelně ryby do jídelníčku) 

 

2. hodina – Základní pravidla zdravého stravování (45 minut) 
- Vitamíny a minerály – jaké máme, kde se nachází a proč jsou pro nás důležité 

- Diskuze na téma, proč by děti měly jíst pravidelně 

- Proč je důležitá snídaně (pravidlo 5-6 porcí denně) 

- Pitný režim a jeho dodržování 

- Ukázka 100% ovocných džusů - porovnání s přeslazenými nápoji 

- Proč je důležité omezit cukry (kde se nachází, čím nahradit cukrovinky), umělá sladidla a 

dochucovadla 

- Důležitost vlákniny, ovoce, zeleniny (diskuze na téma jakou zeleninu a ovoce děti znají, jakou mají 

rády, jakou pravidelně svačí …) 

- Třídění odpadu – co se děje s odpadky po vyhození do popelnice, jak správně třídit odpad 
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3. hodina – Praktická část (45 minut) 
- Potravinová pyramida 

- Vytváření zdravých talířů 

- Rozdělení mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, pečiva, masa 

- Děti si opakují získané informace z předchozích dvou hodin 

- Vystříhávají z letáků potraviny a lepí je na předtištěné pyramidy a talíře (mimo jiné si uvědomí, jak 

málo zdravých potravin v letácích najdou) 

 

4. hodina – Děti v pohybu (45 minut) 
- Výhody sportu 

- Jaké máme druhy sportů 

- Proč sportovat / následky  

- Obezita a zdravotní problémy s ní spojené 

- Nebezpečí diet a hladovění  

- Diskuze na téma žáci a sport (jestli sportují, proč sportují – motivace nesportujících spolužáků) 

- Ukázky různých sportovních odvětví (motivace žáků k pohybu) 

- Volnočasové aktivity 

-  

PŘEDNÁŠKY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ – ZDRAVÍ DĚTEM II. a 

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM II. (6. – 9. třída) 

 Vždy skupina s maximálně cca 30 žáky. 

 Celková doba je 4 vyučovací hodiny – dopoledne (standardně 8:00 – 11:30). 

 Na konci hodiny dostávají děti rozbor jídelníčku, ochucený mléčný výrobek a leták 

doporučující sportovní aktivity. 
 

1. hodina – Zdravá výživa (45 minut) 
- Základní složky potravin (sacharidy, tuky, bílkoviny) 

- Vitamíny (jaké jsou a kde je najdeme), minerály 

- Energetická hodnota potravin (ukázka energetického složení potravin, porovnávání jednotlivých 

potravin mezi sebou, podle čeho se na obalech výrobků orientovat) 

- Antioxidanty 

2. hodina – Energetická hodnota potravin (45 minut) 
- Vysvětlení pojmu energetický příjem, energetický výdej, kolik energie přijímáme a vydáváme 

- Ukázka online kalorických tabulek (jak se v nich orientovat a proč jsou hodnoty potravin pro nás 

důležité) 

- Výpočet našeho energetického příjmu (děti si píšou jednodenní jídelníček) 

- Ukázka programu do mobilu pro snadné načítání energetických hodnot potravin (k čemu slouží, 

proč je dobré ho využívat) 

- Kolik energie přijímat, pokud chci zhubnout/nebo nabrat hmotnost 

- Podpora regionálních potravin, loga značící kvalitu a původ potravin 
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3. hodina – Alternativní výživa, poruchy příjmu potravy (45 minut) 
- Pojmy: vegetarián, vegan … (výhody, nevýhody) 

- Poruchy příjmu potravy 

- Mentální anorexie (jak poznat anorexii, proč vzniká, následky anorexie, léčba, ukázka 

nejznámějších anorektiček) 

- Mentální bulimie (vysvětlení pojmu, důvody vzniku, jak rozpoznat bulimii, následky bulimie, léčba) 

- Druhy diet (výhody, nevýhody)  

- Zkušenosti žáků s dietami 

- Diskuse v kolektivu 

 
 

4. hodina – Rizika obezity, civilizační onemocnění, význam pohybu a sportu  

(45 minut) 
- Rizika obezity, ukázka nejobéznějších lidí světa 

- Žebříček nejobéznějších států světa 

- Viscerální tuk (ukázka obalených orgánů tukem – rizika spojená s obezitou) 

- Civilizační onemocnění (cukrovka, vysoký krevní tlak a cholesterol) 

- Pozitivní vliv pohybu na naše zdraví 

- Základní typy pohybových aktivit (individuální, kolektivní, kondiční) 

- Diskuze na téma, jestli děti sportují, zda by chtěly sportovat, jaký sport by je bavil, popřípadě proč 

nesportují 

- Obezita a rizika s obezitou spojená 

- Volnočasové aktivity 
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UKÁZKY Z HODIN ZŠ 
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ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA I., II., III. – ZŠ, SŠ 

Vzdělávací kurz ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA, akreditace MŠMT (první, druhý stupeň ZŠ a SŠ) 

 Vždy skupina s maximálně cca 30 žáky. 

 Celková doba je 4 vyučovací hodiny – dopoledne (standardně 8:00 – 11:30). 

 Na konci hodiny dostávají děti ochucený mléčný výrobek. 

 Podmínkou je aktivní účast třídního učitele po celou dobu programu! 
 

Zjistit, jaké klima ve třídě panuje, znamená zapomenout na pozorování (hospitace) anebo 

měření vzdělávacích výsledků nějakými testy. O klimatu ve třídě mohou nejlépe vypovídat jeho 

účastníci, tedy žáci a třídní učitel.  

Preferování žákovského pohledu odpovídá názor, že „klima třídy vyjadřuje, do jaké míry 

je žák ve třídě spokojený, jestli si žáci vzájemně dostatečně rozumějí, jaký je stupeň soutěživosti 

a konkurence mezi nimi a jaká je soudržnost třídy. 

Musíme vědět čeho chceme při programu dosáhnout, celý program je prostředek 

k naplnění cílů. Dětem neříkáme cíle, cíle jsou jen jako nástroj lektora! S dětmi pracujeme za 

pomoci zážitkové pedagogiky, kdy díky správně zvolené aktivitě děti prožijí to, co potřebujeme 

k tomu abychom následně v reflexi se zkušeností pracovali.  

 

Hlavní cílem je nastartování či prohloubení pozitivní interakce mezi žáky v kolektivu a 

s třídním učitelem. 

Dílčí cíle jsou podpora soudržnosti v kolektivu a podpora efektivní komunikace žáků 

s třídním učitelem. 

0. hodina – Seznámení třídního učitele s průběhem hodin a jeho rolí v programu  

(15 minut) 

1. hodina – Přivítání, první společná aktivita (45 minut) 

2. hodina – Dokončení předešlé aktivity a její reflexe, navození atmosféry programu, 

rozproudění dynamiky skupiny, druhá společná aktivita (45 minut) 

3. hodina – Dokončení předešlé aktivity a její reflexe, třetí společná aktivita (45 minut) 

4. hodina – Dokončení předešlé aktivity a její reflexe, shrnutí průběhu programu, 

poznatky, vyplnění anonymního dotazníku k programu (45 minut) 

5. hodina – Konzultace s třídním učitelem průběh a poznatky z programu, vyhodnocení 

(15 minut) 
 

Na konci programu zašleme vyhodnocený anonymní dotazník třídnímu učiteli 

emailem k. případnému dalšímu řešení. 
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OBSAH PŘEDNÁŠEK PRO  

STŘEDNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA 

ZDRAVÍ DĚTEM II. b 

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM II.  

 Vždy skupina s maximálně cca 30 žáky. 

 Celková doba je 4 vyučovací hodiny – dopoledne (standardně 8:00 – 11:30). 

 Na konci hodiny dostávají žáci ochucený mléčný výrobek. 

 

1. hodina – Základní živiny (45 minut) 
- Sacharidy (rozdělení – jednoduché cukry, oligosacharidy, polysacharidy, funkce sacharidů) 

- Tuky (rozdělení – nasycené, nenasycené, trans mastné kyseliny, cholesterol, funkce tuků) 

- Bílkoviny (rozdělení – rostlinné, živočišné, aminokyseliny, funkce bílkovin) 

- Jak se orientovat v obalech výrobků 

- Ečka v potravinách 

- Regionální potraviny, podpora těchto potravin 

2. hodina – Poruchy příjmu potravy (45 minut) 
- Poruchy příjmu potravy (proč vznikají, projevy) 

- Diety – fungují/nefungují 

- Mentální anorexie, rizika spojená s touto poruchou, jak jí předcházet, rozpoznat, léčit 

- Mentální bulimie, rizika spojená s touto poruchou, jak jí předcházet, rozpoznat, léčit 

- Potravinové alergie 

- Potravinové intolerance 

- Bezlaktózové a bezlepkové výrobky 

3. hodina – Hygiena v kuchyni, doplňky stravy (45 minut) 
- Nákazy z jídla 

- Rizikové potraviny (bakteriální, virové, parazitární onemocnění) 

- Ohřívání a rozmrazování jídla  

- Jak uspořádat potraviny v ledničce 

- Skladování jídla 

4. hodina – Jak se orientovat v potravinách (45 minut) 
- Potraviny živočišného původu 

- Maso (jak maso nakupovat, které maso by mělo v našem jídelníčku převažovat) 

- Mléko a mléčné výrobky (jogurtová mléka, kysané mléčné výrobky, sýry) 

- Vejce (jak poznat čerstvá vejce, skladování a konzumace) 

- Nakupování pečiva (celozrnné a bílé pečivo) 

- Tepelná úprava potravin (blanšírování, vaření v páře, grilování, smažení, pečení) 
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ZDRAVÍ DĚTEM II. - POZNEJ SVÉ TĚLO (POUZE PRO JIHOČESKÝ KRAJ) 

Akreditace MŠMT – vzdělávací kurz ZDRAVÍ DĚTEM II. (kurz navazující na předchozí)  

 Vždy skupina s maximálně cca 30 žáky. 

 Celková doba 2 vyučovací hodiny. 

 Přítomny dvě lektorky, žáci dostávají ochucený mléčný výrobek. 

 Nepovinné měření žáku v průběhu výuky na špičkovém přístroji InBody 230. 

 

1. hodina – Teoretická část (45 minut) 
- Z čeho se naše tělo skládá 

- Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha 

- BMI, procentuální podíl tělesného tuku,  

- Poměr pasu k bokům (WHR), hodnocení tukové a svalové tkáně  

- Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály  

- Tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha 

2. hodina – Rozbor výsledků měření (45 minut) 
- Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných 

částech 

- Edém, edém v jednotlivých tělesných částech 

- Oblast tělesného tuku, růstový graf pro jedince pod 18 let 

- Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza 

- Naše ideální váha, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity 
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Ukázky z hodin SŠ 
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OBSAH CVIČEBNÍHO KURZU PRO  

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

CVIČÍME SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM (žáci dostávají mléčný výrobek) 

Akreditace MŠMT – pohybové kurzy ZDRAVÍCI (děti 4–7 let) 

"Zdravík a Jedlík jsou tu zas, pojďte cvičit mezi nás!" www.zdravici.cz 

Unikátní pohybové kurzy pro děti od 4 do 7 let, děti lze různě kombinovat dle jejich stáří 

(různý věk dětí určitě není překážkou pro realizaci kurzu). Cvičení, ve kterém se děti stávají 

součástí pohádkového příběhu o kamarádech Zdravíkovi s Jedlíkem. Kluci společně vyrazili na 

prázdniny za strýčkem Tomem, kde na farmě a okolí prožijí neuvěřitelná dobrodružství.  

Odkaz na ukázková videa z výuky 

www.projektzdravidetem.cz 

 

Názvy jednotlivých hodin (jednotlivé hodiny 45 minut) 

- Cesta na farmu 

- Na farmě u zvířátek 

- V sadě rostou dobroty 

- U rybníka 

- Padákový den 

- Vaříme se strýčkem 

- Na výletě se strýčkem Tomem 

- V sadě a na zahradě, aneb kde roste ovoce a zelenina 

- a mnoho dalších  

Patnáct hodinových lekcí, kde si děti rozvíjejí všestranné pohybové dovednosti, utvářejí 

kladný vztah ke sportu, spolupracují ve skupině, seznamují se s novými kamarády, poznávají 

základní druhy potravin atd.  

Hlavní důraz je kladen na maximální zapojení a zábavnost pro žáky. Mateřské školy 

mohou kurz objednat celý, nebo pouze jednotlivé lekce. 

  

http://www.zdravici.cz/
http://www.zdravici.cz/
http://www.zdravici.cz/
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Kurz podporuje: 

- Všestranné pohybové dovednosti 

- Základní gymnastická průprava 

- Utváření kladného vztahu ke sportu 

- Aktivity ve skupině 

- Komunikace ve skupině 

- Podpora kreativity dítěte 

- Rozvoj motoriky 

- Rozvoj psychomotoriky 

- Rozvoj prostorové orientace, postřehu, pozornosti 

- Rozvoj soustředěnosti 

- Rozvoj prosociálního chování 

 

Kurz byl sestaven pod dohledem odborníka v oblasti tělovýchovy a sportu 

Mudr. Ivany Prollové. 
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 Ukázky z cvičebního kurzu  
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OBSAH CVIČEBNÍHO KURZU PRO  

PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

CVIČÍME PRO RADOST (žáci dostávají ochucený mléčný výrobek) 

Akreditace MŠMT – pohybové kurzy ZDRAVÍCI (děti 1. – 5. třída) 

Ukázka různých pohybových aktivit. Cílem je žáky motivovat k pohybu a sportu. Díky 

pestrému cvičení se žáci zapojují s radostí a z hodin odchází vždy s dobrou náladou.  

Názvy jednotlivých hodin (jednotlivé hodiny 45 minut) 

- Základy jógy 

- Základy pilates 

- Zdravotní tělesná cvičení, atletika 

- Sportovní hry a mnoho dalších 

Jednotlivé lekce, kde si žáci rozvíjejí všestranné pohybové dovednosti, utvářejí kladný 

vztah ke sportu, spolupracují ve skupině, seznamují se s novými kamarády atd.  

Podmínkou pro realizaci kurzu jsou odpovídající vnitřní, nebo venkovní cvičební prostory. 

Základní školy mohou kurz objednat celý, nebo pouze jednotlivé lekce. 
 
 

PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE  

A ZAMĚSTNANCE ŠKOL I., II. (MŠ, ZŠ, SŠ) 
 

 Jedná se o dva kurzy 2 x 2 hodiny, každý program se realizuje v jiný den. 

 Přednášky pro rodiče a zaměstnance škol I. – 2 vyučovací hodiny odpoledne (diskuze 

po ukončení přednášky). 

 Přednášky pro rodiče a zaměstnance škol II. – 2 vyučovací hodiny odpoledne (diskuze 

po ukončení přednášky). 

 Počet rodičů, posluchačů není omezen. 

 
Cílem naší přednášky pro rodiče je jejich motivace ke zdravějšímu 

stravování.  Snahou je, aby si rodiče uvědomili, že jsou největším vzorem pro své 

děti. Učíme je, jak s dětmi o jídle mluvit a na jaké věty a připomínky si dávat pozor. Často stačí, 

aby tatínek řekl, že chce jídlo bez zeleniny, nebo že mrkev nejí. Děti pak potravinu zavrhnou, aniž 

by jí vůbec ochutnaly. S tím souvisí i „ošklíbání“ se před (pro rodiče) nedobrým jídlem. Děti pak 

jen kopírují chování a postoje k jídlu po svých rodičích. Dalším tématem přednášek je podpora 

školního stravování. 



 

21. 8. 2019 23 

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE A ZAMĚSTNANCE I. 
1. hodina – Zásady zdravého stravování (45 minut) 

- Základní složky potravin (sacharidy, tuky, bílkoviny) 

- Vitamíny (jaké jsou a kde je najdeme), minerály 

- Energetická hodnota potravin (ukázka energetického složení potravin, porovnávání jednotlivých 

potravin mezi sebou, podle čeho se na obalech výrobků orientovat) 

- Školní jídelna a její pozitiva pro děti  

2. hodina – Složení výrobků, fast foody, pravidelnost jídla (45 minut) 
- Obaly výrobků (jak se vyznat v potravinách) 

- Fast foody a jejich vliv na naše zdraví  

- Pravidelnost jídla a jeho vhodné složení (snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, 

večeře) 

- Pitný režim 

- Dětská obezita, poruchy příjmu potravy  

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE A ZAMĚSTNANCE II. 
1. hodina – Energetická hodnota potravin, triky supermarketů, dvojí kvalita 

potravin, jíst zdravě není drahé (45 minut) 
- Vysvětlení pojmu energetický příjem, energetický výdej, kolik energie přijímáme a vydáváme 

- Ukázka online kalorických tabulek (jak se v nich orientovat a proč jsou hodnoty potravin pro nás 

důležité) 

- Výpočet našeho energetického příjmu (zápis jednodenního jídelníčku) 

- Mobilní aplikace  

- Polotvary a jejich vliv na naše zdraví 

- Zdravé jídlo není drahé – inspirace zdravé a levné recepty 

 

2. hodina triky supermarketů, dvojí kvalita potravin (45 minut) 
- Jak se vyznat v obalech výrobků, vybíráme kvalitní ale cenové dostupné potraviny 

- Mléčné výrobky (kvalitní, nekvalitní) 

- Triky supermarketů (na co si dát při nákupu pozor) 

- Reklamní triky (zboží v akci nemusí být levné) 

- Dvojí kvalita potravin 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 
Vzdělávací program Zdraví dětem I., II. seznámí pedagogické pracovníky s problematikou 

výživy a jejím vlivem na zdraví dnešní dospívající populace. Dalším programem je Zdravé třídní 

klima. Kompletní informace najdete na webu www.projektzdravidetem.cz (sekce vzdělávání 

pedagogických pracovníků).  

http://www.projektzdravidetem.cz/
http://www.projektzdravidetem.cz/
http://www.projektzdravidetem.cz/
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CENÍK PŘEDNÁŠEK PLATNÝ DO 30.6.2020 
KAŽDÝ ŽÁK, KTERÝ ABSOLVUJE LIBOVOLNÝ PROGRAM PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM 

(PŘEDNÁŠKY, NEBO POHYBOVÉ AKTIVITY) ZÍSKÁVÁ ZDARMA JEDEN KUS OCHUCENÉHO 
MLÉČNÉHO VÝROBKU SPOLEČNOSTI MADETA! 

 

DRUHY ŠKOL, UPŘESNĚNÍ SKUPIN 

POČET 

DĚTÍ/ŽÁKŮ 

V HODINĚ 

CENA ZA HODINU 

(CELKOVÁ CENA 

SKUPINY-TŘÍDY) 

ŽÁCI V 

RÁMCI 

PŘEDNÁŠKY 

DOSTÁVAJÍ 

CENY UVEDENY ZA JEDEN KURZ BEZ DOPRAVY! 

 

Mateřská škola  
první kurz (dvě vyučovací hodiny) – ZDRAVÍK A ZVÍŘÁTKA Z KOUZELNÉHO LESA 
druhý kurz (dvě vyučovací hodiny) – JAK JEL ZDRAVÍK DO ZOO 
třetí kurz (dvě vyučovací hodiny) – JAK SE ZDRAVÍK SKAMARÁDIL S JEDLÍKEM 

Skupina vždy minimálně 18 dětí 

Celková doba přednášky 2 x 45 minut, 1 lektorka 

(pokud má třída např. 30 dětí, musí se rozdělit na 

2 x 15 dětí a odučí se celkem 4 x 45 minut) 

Min 18 50 Kč/dítě 
diplomy, 

omalovánky 

Pokud má škola méně než 18 dětí, lze program 

uskutečnit za jednorázovou částku 

Méně než 

18 
900 Kč/skupina 

diplomy, 

omalovánky 

DOPRAVA 3,50 Kč/km 

 

Základní škola první stupeň 

první kurz (čtyři vyučovací hodiny) – ZDRAVÍ DĚTEM I. a  

druhý kurz (čtyři vyučovací hodiny) – ZDRAVÍ DĚTEM I. b 

třetí kurz (čtyři vyučovací hodiny) – BEZPEČNOST PŘI SPORTU, BEZPEČNOST V DOPRAVĚ 

 

Základní škola druhý stupeň 
první kurz (čtyři vyučovací hodiny) – ZDRAVÍ DĚTEM II. A 
druhý kurz (čtyři vyučovací hodiny) – BEZPEČNOST PŘI SPORTU, BEZPEČNOST V DOPRAVĚ 
 

Skupina vždy minimálně 22 žáků 

Celková doba přednášky 4 x 45 minut, 1 lektorka 
Min 22 60 Kč/žáka 

diplomy, 

potravinové 

talíře, rozvrh 

Pokud má škola méně než 22 žáků, lze program 

uskutečnit za jednorázovou částku 

Méně než 

22 
1300 Kč/skupina 

diplomy, 

potravinové 

talíře, rozvrh 

DOPRAVA  3,50 Kč/km  
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CENÍK POHYBOVÝCH KURZŮ – ZDRAVÍCI 

„CVIČÍME SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM“  

PRO POHYBOVÉ KURZY JE POTŘEBA ZAJISTIT DOSTATEČNĚ VELKÉ PROSTORY,  

VEŠKERÉ POMŮCKY PRO CVIČENÍ DODÁVÁ LEKTORKA. 

DRUHY ŠKOL, UPŘESNĚNÍ SKUPIN 

POČET 

DĚTÍ V 

HODINĚ 

CENA ZA HODINU 

(CELKOVÁ CENA 

SKUPINY–TŘÍDY) 

ŽÁCI V 

RÁMCI 

PŘEDNÁŠKY 

DOSTÁVAJÍ 

CENY UVEDENY ZA JEDEN KURZ BEZ DOPRAVY! 

Mateřská škola  
první kurz (dvě vyučovací hodiny) – CVIČÍME SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM 

Skupina vždy minimálně 18 dětí 

Celková doba kurzu 2 x 45 minut, 1 lektorka 

(pokud má třída např. 30 dětí, musí se rozdělit na 

2 x 15 dětí a odučí se celkem 4 x 45 minut) 

Min 18 50 Kč/dítě diplom 

Pokud má škola méně než 18 dětí, lze program 

uskutečnit za jednorázovou částku 

Méně než 

18 
900 Kč/skupina diplom 

DOPRAVA 3,50 Kč/km 

 

 

 

Střední škola, gymnázium, učiliště 

první kurz (čtyři vyučovací hodiny) – ZDRAVÍ DĚTEM II. b 
druhý kurz (dvě vyučovací hodiny) – ZDRAVÍ DĚTEM II. POZNEJ SVÉ TĚLO (POUZE PRO JIHOČESKÝ KRAJ) 
 

Zdraví dětem II. b 

Skupina vždy minimálně 22 žáků 

Celková doba přednášky 4 x 45 minut, 1 lektorka 

Min 22 60 Kč/žáka jídelníček 

Zdraví dětem II. - Poznej své tělo 

Skupina vždy minimálně 22 žáků 

Celková doba přednášky 2 x 45 minut, 2 lektorky 

Min 22 60 Kč/žáka 

analýza 

složení těla 

InBody 230  

Pokud má škola méně než 22 dětí, lze program 

uskutečnit za jednorázovou částku 

Méně než 

22 
1300 Kč/skupina 

jídelníček, 

nebo analýza 

složení těla 

InBody 230 

DOPRAVA  3,50 Kč/km  
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„CVIČÍME PRO RADOST“  

PRO POHYBOVÉ KURZY JE POTŘEBA ZAJISTIT DOSTATEČNĚ VELKÉ PROSTORY,  

VEŠKERÉ POMŮCKY PRO CVIČENÍ DODÁVÁ ZKUSTOZDRAVE.CZ - LEKTORKA. 

DRUHY ŠKOL, UPŘESNĚNÍ SKUPIN 

POČET 

DĚTÍ V 

HODINĚ 

CENA ZA HODINU 

(CELKOVÁ CENA 

SKUPINY - TŘÍDY) 

ŽÁCI V 

RÁMCI 

PŘEDNÁŠKY 

DOSTÁVAJÍ 

CENY UVEDENY ZA JEDEN KURZ BEZ DOPRAVY! 

Základní škola  

první kurz (dvě vyučovací hodiny) – CVIČÍME PRO RADOST 

Skupina vždy minimálně 18 dětí 

Celková doba kurzu 2 x 45 minut, 1 lektorka 

(pokud má třída např. 30 dětí, musí se rozdělit na  

2 x 15 dětí a odučí se celkem 4 x 45 minut) 

Min 18 50 Kč/dítě diplom 

Pokud má škola méně než 18 dětí, lze program 

uskutečnit za jednorázovou částku 

Méně než 

18 
900 Kč/skupina diplom 

DOPRAVA  3,50 Kč/km  

„ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA ZŠ, SŠ“  

PODMÍNKOU REALIZACE KURZŮ JE AKTIVNÍ ÚČAST TŘÍDNÍHO UČITELE. 

DRUHY ŠKOL, UPŘESNĚNÍ SKUPIN 

POČET 

DĚTÍ V 

HODINĚ 

CENA ZA HODINU 

(CELKOVÁ CENA 

SKUPINY - TŘÍDY) 

ŽÁCI V 

RÁMCI 

PŘEDNÁŠKY 

DOSTÁVAJÍ 

CENY UVEDENY ZA JEDEN KURZ BEZ DOPRAVY! 

první kurz (čtyři vyučovací hodiny) – ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA I. – první stupeň základních škol 
druhý kurz (čtyři vyučovací hodiny) – ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA II. – druhý stupeň základních škol 
třetí kurz (čtyři vyučovací hodiny) – ZDRAVÉ TŘÍDNÍ KLIMA III. – střední školy  
Skupina vždy maximálně 30 dětí 

Celková doba kurzu 4 x 45 minut (navíc požadujeme 

15 minut před začátkem a 15 minut po konci kurzu 

jako konzultace s třídním učitelem), 1 lektorka 

Cena je kalkulována za celou třídu. 

Max 30 3000 Kč/skupina Diplom 

DOPRAVA  3,50 Kč/km  
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„PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE  

A ZAMĚSTNANCE ŠKOL I., II.“  

CENY UVEDENY ZA JEDEN KURZ BEZ DOPRAVY! 

Mateřské, základní a střední školy (dva vzdělávací kurzy) 

(dvě vyučovací hodiny, po ukončení přednášky prostor pro diskuzi)  

první kurz (dvě vyučovací hodiny) – PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE A ZAMĚSTNANCE ŠKOL I. 
druhý kurz (dvě vyučovací hodiny) – PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE A ZAMĚSTNANCE ŠKOL II. 

Celková doba přednášky 2 x 45minut, 1 lektorka, 

realizace v prostorách školy, cena za jeden kurz 

Libovolný 

počet 

rodičů 

1500 Kč/skupina 

DOPRAVA  3,50 Kč/km  
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PARTNEŘI PROJEKTU ZDRAVÍ DĚTEM 

Díky finanční podpoře níže uvedených firem mohla naše společnost připravit pro 

omezené množství mateřských, základních a středních škol přednášky za zvýhodněné ceny.  

Pro doplnění informací uvádíme způsob finanční účasti firem: 

- 50% ceny platí žák (škola) 

- 50% ceny platí partner 

Ceny uvedené v ceníku jsou již sníženy o finanční příspěvek partnerů projektu. 

 

 

 

 

  

GENERÁLNÍ PARTNER 

HLAVNÍ PARTNEŘI 

PARTNEŘI 

http://www.koop.cz/
https://www.lesyarybnikymestacb.cz/
http://www.teplarna-cb.cz/
https://www.kdpcr.cz/danovy-poradce/ing-josef-brasnicka
https://www.sport15.cz/
https://www.ovocnak.cz/cz/
http://www.bonum-cb.cz/web2/pro-reditele
http://www.zpmvcr.cz/
https://www.madeta.cz/
https://www.seznamskol.cz/
http://www.terastore.cz/
https://www.30tidennivyzva.cz/
http://www.necoss.cz/skola?utm_source=mail&utm_medium=pdf&utm_campaign=zdravidetem1
http://www.koop.cz/
https://www.lesyarybnikymestacb.cz/
http://www.teplarna-cb.cz/
https://www.kdpcr.cz/danovy-poradce/ing-josef-brasnicka
https://www.sport15.cz/
https://www.ovocnak.cz/cz/
http://www.bonum-cb.cz/web2/pro-reditele
https://www.madeta.cz/
https://www.seznamskol.cz/
http://www.terastore.cz/
https://www.30tidennivyzva.cz/
http://www.necoss.cz/skola?utm_source=mail&utm_medium=pdf&utm_campaign=zdravidetem1
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EXKLUZIVNÍ NEVEŘEJNÉ  

NABÍDKY VYTVOŘENÉ PRO  

POTŘEBY ŠKOL  

(V ODKAZU OBRÁZKU) 

  

Tiskárny, kopírky, spotřební materiál 

Počítače, notebooky, tablety, IT technika 

Sportovní vybavení 

Internetové připojení, mobilní služby pro školy 

https://www.terastore.cz/specialni-nabidka-pro-skoly_c2349982.html
http://www.bonum-cb.cz/web2/pro-reditele
https://www.sport15.cz/specialni-nabidka-pro-skoly
http://www.necoss.cz/skola?utm_source=mail&utm_medium=pdf&utm_campaign=zdravidetem1
https://www.terastore.cz/specialni-nabidka-pro-skoly_c2349982.html
http://www.bonum-cb.cz/web2/pro-reditele
https://www.sport15.cz/specialni-nabidka-pro-skoly
http://www.necoss.cz/skola?utm_source=mail&utm_medium=pdf&utm_campaign=zdravidetem1
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METODIKA ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA 

POHYBOVÉ KURZY  

V KALENDÁŘNÍM ROCE 2019 

KURZY: CVIČÍME SE ZDRAVÍKEM A JEDLÍKEM, CVIČÍME PRO RADOST 
Výše čerpání příspěvku je ve většině případů 100 % ceny kurzu 
příspěvek lze čerpat pouze v případě zakoupení celého kurzu 11 x 2 hodiny,  

minimálně 18 dětí, při ceně 500,- za celý kurz  
(dokument má informační charakter, informace jsou získané k 16.4.2019 z jednotlivých pracovišť 

zdravotních pojišťoven, podklady pro čerpání podpory v kalendářním roce 2020 budou dostupné v  
lednu 2020, ale rozsah bude podobný jako v kalendářním roce 2019 – tvrzení pojišťoven) 

 
Kód Název pojišťovny Zákaznická 

linka 
pojišťovny 

Příspěvek 
pojišťovny 

Požadovaný 
dokument pro 
proplacení 
kurzu 
pojišťovnou 

Požadovaný věk 
dítěte pro 
čerpání 
příspěvku 

111 Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR 
 

952 222 222 
www.vzp.cz 

500,- 
 
(+500,- mimoškolní 
aktivita) 

školou vystavený 
příjmový 
pokladní doklad 
pro žáka 

0-18 let 

Příjmový pokladní doklad musí obsahovat: jméno, příjmení a rodné číslo (datum narození) žáka, název a rozsah 
pohybového kurzu (11 dvouhodin), celková cena za kurz, předpokládaný termín konání kurzu.  

Kurzy s tímto potvrzením proplácí pojišťovna ihned po jejich zaplacení. 

201 Vojenská zdravotní 
pojišťovna ČR 

844 888 888 
www.vozp.cz 

500,- 
 

potvrzení -
dokument 
ZkusToZdrave 

0-18 let 

205 Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna 
 

810 800 000 
www.cpzp.cz 

500,- 
 

potvrzení -
dokument 
ZkusToZdrave 

6-17 let 

207 Oborová zdravotní 
pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a 
stavebnictví 

261 105 555 
www.ozp.cz 

rodiče se musí 
informovat u své 
zdravotní 
pojišťovny na 
zjistit stav bodů 
na kartě 
pojištěnce 

potvrzení -
dokument 
ZkusToZdrave 

0-18 let 

209 Zaměstnanecká pojišťovna 
Škoda 
 

800 209 000 
www.zpskoda.cz 

500,- 
 

potvrzení -
dokument 
ZkusToZdrave 

4-18 let 

211 Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR 
 

844 211 211 
www.zpmvcr.cz 

2 x 500,- 
 

potvrzení -
dokument 
ZkusToZdrave 

0-18 let 

213 Revírní bratrská pokladna, 
zdravotní pojišťovna 
 

800 213 213 
www.rbp-zp.cz 

500,- 
 

potvrzení -
dokument 
ZkusToZdrave 

0-18 let 

Potvrzení – dokument ZkusToZdrave: škola pošle jmenný seznam žáků, kteří se zapsali a absolvovali kurz lektorce. 
Následně zašleme potvrzovací dokument o absolvování kurzu pro pojišťovny, doplněný o jména žáků. Škola doplní údaje 

http://www.vzp.cz/
http://www.vozp.cz/
http://www.cpzp.cz/
http://www.ozp.cz/
http://www.zpskoda.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.rbp-zp.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.vzp.cz/
http://www.vozp.cz/
http://www.vozp.cz/
http://www.vozp.cz/
http://www.vozp.cz/
http://www.cpzp.cz/
http://www.cpzp.cz/
http://www.cpzp.cz/
http://www.cpzp.cz/
http://www.ozp.cz/
http://www.ozp.cz/
http://www.zpskoda.cz/
http://www.zpskoda.cz/
http://www.zpskoda.cz/
http://www.zpskoda.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.zpmvcr.cz/
http://www.rbp-zp.cz/
http://www.rbp-zp.cz/
http://www.rbp-zp.cz/
http://www.rbp-zp.cz/
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na potvrzovacím dokumentu a vydá ho žákům (rodičům), ti ho odnesou do pojišťovny k proplacení. Potvrzení pro školu 
zasílá po dohodě lektorka projektu Zdraví dětem. 

Kurzy s tímto potvrzením proplácí pojišťovny po jejich absolvování. 

Dokumenty pro pojišťovnu musí být rodičem doručeny na pobočku příslušné pojišťovny do 30 dnů od vystavení 
školou! V případě platby převodem, je vyžadováno potvrzení o úhradě kurzu z banky, které je nutné předložit 
zdravotní pojišťovně. 

Rodič je povinný ověřit si informace o výši plnění u příslušné pojišťovny, některé informace jsou poskytovány jen 
pojistníkovi a kritéria pro čerpaní příspěvku jsou u pojišťoven průběžně upravovány.  

Společnost ZkusToZdrave.cz, z.s. nenese zodpovědnost za možné problémy při uplatňování příspěvku ze strany 
pojišťoven. Veškeré informace ohledně plnění byly poskytnuty vedoucími pracovníky jednotlivých pojišťoven a celá 
metodika byla jimi odsouhlasena. 
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