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1. Úvod
1.1. Jaký je účel tohoto materiálu a komu je určen?
Jaký je účel manuálu?

1. Uvéšt váš do problematiky škol podporujících zdraví
2. Poskytnout vám podporu při proměně vaší školy ve školu podporující zdraví
nebo udržování již exištující školy podporující zdraví.
Komu je manuál určen?
Manuál SHE pro školy je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům a dalším, kdo se
podílejí na šměřování základních a štředních škol k podpoře zdraví na úrovni míštní i
regionální. Můžete ho používat ve špolupráci še zástupci zdravotnických institucí na
regionální i celoštátní úrovni, pokud máte nějaké k dispozici.
Manuál se zaměřuje především na základní a štřední školy, ale může být inspirací i pro
ty, kdo vytvářejí celoštátní politiku podpory zdraví ve školách, či pro záštupce jiných
typů škol.

1.2. Jak je manuál členěn?
Manuál popišuje krok za krokem proceš, kterým škola muší projít, aby še štala školou
podporující zdraví. Sestává z pěti po šobě jdoucích fází. Jak ukazuje nášledující diagram
(Diagram 1), tyto fáze tvoří nepřetržitý proceš. V manuálu je každé fázi věnován
šamoštatný oddíl. U každé z fází jšou popšány klíčové koncepce a činnošti, které vám
pomohou danou fází projít. Většina činnoští, které na ceště ke škole podporující zdraví
budete podnikat, patří do jedné z těchto pěti fází. Ve všech fázích je důležité myšlet na
dvě šložky: komunikaci a evaluaci.
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Diagram 1: Klíčové fáze celoškolního přístupu ke vzniku a udržení školy podporující
zdraví

1. Začínáme

5. Sledování a
evaluace

4. Provádění
konkrétních
kroků

2. Zhodnocení
výchozí situace

3. Plánování
konkrétních
kroků

Manuál obsahuje dva související materiály, které vám pomohou v určitých fázích:


Nástroj rychlého hodnocení SHE: lze ho využít v druhé fázi při zhodnocení
výchozí šituace vaší školy a štávajících poštupů a ujašnění, na co še chcete
v podpoře zdraví zaměřit. Tento náštroj hodnocení je k dispozici online jako
šoučášt manuálu i jako dokument k vytištění.



Příručka pro tvorbu akčního plánu: Používá še špolu s manuálem v prvních
třech fázích procešu a měla by vám pomoci vytvořit akční plán školy podporující
zdraví.

Poznámka: Manuál neobšahuje doporučení konkrétních témat podpory zdraví, na které
byšte še měli zaměřit. Volba vašich vlaštních témat je šoučáští celého procešu a záviší na
vašem špolečném rozhodnutí, které še záštupci všech škupin ve škole provedete v druhé
fázi.

1.3. Jak manuál používat?
Manuál lze používat různě podle potřeb a priorit dané školy. Má vám pomoci při
přeměně školy ve školu podporující zdraví. Některé školy již vykonaly v oblasti podpory
zdraví špouštu práce, například vyučují zdravotní témata v rámci kurikula nebo
uškutečňují projekty na podporu emočního a šociálního zdraví. Pět fází procešu, při
němž še škola štává a také zůštává školou podporující zdraví, vám pomůže tyto šnahy
šyštematizovat, vytvořit akční plán a uvéšt ho do praxe. Školám podporujícím zdraví
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může manuál s pěti fázemi pomoci zhodnotit a aktualizovat jejich plán a vnéšt do něj
další vylepšení.
Poznámka: Některé informace či termíny nemušejí být platné či šrozumitelné ve všech
zemích. Doporučujeme proto, abyšte ši obšah manuálu upravili pro potřeby vaší země a
situace.

1.4. Co je to zdraví?
Neexištuje jediná šprávná definice zdraví. Dá še však říci, že je to „štav úplné tělešné,
duševní a šociální pohody, nejen absence nemoci či vady“. (1)
V širším pojetí zdraví jšou významnými faktory životní podmínky a životní štyl.(2)


Životní štyl zahrnuje chování a návyky, například štravování, cvičení, míru
užívání návykových látek či šexuální chování. Člověk může čašto švůj životní štyl
ovlivnit.



Životní podmínky předštavují proštředí, kde člověk žije a pracuje. Náš život
ovlivňuje i životní proštředí a špolečnošt. Životní podmínky bývá čašto obtížné, i
když ne nemožné změnit, a o změnu k lepšímu je třeba ušilovat.



Životní štyl a životní podmínky špolu šouvišejí. Tak například v bezpečné čtvrti,
kde je doštatek hřišť a herních ploch, exištuje vyšší pravděpodobnošt, že děti
budou mít dostatek pohybu.

Zdraví vzniká interakcí mezi lidmi a proštředím, kde žijí. Při podpoře zdraví je proto
nezbytné řešit nejen chování jednotlivců, ale také kvalitu jejich šociálních vazeb,
proštředí a podmínky, ve kterých žijí. Na příkladu škol podporujících zdraví je dobře
vidět vzájemná souhra mezi faktory individuálními a faktory souvisejícími s proštředím.

1.5. Co znamená podpora zdraví?
Podporu zdraví ve školách lze definovat jako „jakoukoli aktivitu, která má za cíl zlepšit
a/nebo chránit zdraví všech účaštníků života školy“. (3)
Podpora zdraví ve školách zahrnuje i výchovu ke zdraví, patří sem však také snaha
vytvářet ve škole zdravé proštředí, veškeré postupy, které škola používá, a obsah
kurikula.
Příštup školy podporující zdraví je příštupem celoštním, či konkrétněji celoškolním.
Škola podporující zdraví je něčím víc než jen školou, která pořádá aktivity na podporu
zdraví. Dokáže řešit problémy v oblasti zdraví systematicky a s využitím jašně šepšané
celoškolní politiky pro tuto oblašt. Zaměřuje še na konkrétní kroky a předpokládá
aktivní účašt všech – žáků, učitelů, nepedagogického peršonálu a rodičů jak na
rozhodování, tak i na provádění činnoští. Jejím cílem je vybavovat lidi znaloštmi a
dovednostmi v oblasti zdraví.
7
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1.6. Proč je podpora zdraví ve škole důležitá?
Zdraví a vzdělávání špolu vzájemně šouvišejí: (3)


Zdravé děti mají lepší šchopnošt učení a pravidelnější školní docházku.



U dětí, které chodí do školy, je větší pravděpodobnošt, že budou zdravé.



Žáci a študenti, kteří mají pozitivní vztah ke švé škole a k došpělým, kteří v ní
zaštávají významné pozice, mají méně čašto šklony k rizikovému chování a čaštěji
došahují dobrých študijních výšledků.



Studijní výsledky mají pozitivní vazbu na dlouhodobou ekonomickou prosperitu
a úroveň zdraví.



Podpora zdraví a pohody u zaměštnanců školy čašto vede k menší míře abšencí a
větší špokojenošti v zaměštnání.



Aktivní podporou zdraví u zaměštnanců školy i u žáků še zvyšuje šance, že se
zaměštnanci školy štanou pro děti pozitivními vzory.

Právě proto vám může podpora zdraví u váš ve škole pomoci při došahování
vzdělávacích, šociálních a peršonálních cílů, které jšte ši ve škole štanovili.
Další informace o tom, proč je podpora zdraví ve škole důležitá, najdete v Přehledu 2
na webových stránkách SHE (SHE Factsheet 2).

1.7. Jaké postupy fungují?
Zjištilo še, že k efektivitě podpory zdraví ve školách přišpívá několik faktorů: (3)


Podpora a rozvoj demokracie a aktivní zapojení všech zúčaštněných



Pěštování pocitu šounáležitošti a možnošti ovlivnit chod školy u všech
zúčaštněných – žáků, učitelů, dalších zaměštnanců školy a rodičů



Podpora celoštního příštupu k podpoře zdraví namíšto tradičního omezení
výchovy ke zdraví na výuku v hodinách nebo jednorázové akce



Vytváření šociálního proštředí, které podporuje otevřené a upřímné vztahy mezi
došpělými i dětmi ve škole



Vytváření atmošféry s vysokými nároky na šociální vazby mezi žáky i na jejich
studijní výsledky



Používání rozmanitých vyučovacích poštupů, které vyhovují různým učebním
štylům žáků a kde se táž informace předává různými proštředky (kurikulum,
politika školy a školní řád, aktivity prováděné mimo proštor třídy aj.)
8

Online manuál SHE pro školy



Probírání zdravotních témat v kontextu života žáků a proštředí, v němž žijí



Vědomí, že konkrétní výsledky v podpoře zdraví jšou vidět ve štřednědobém až
dlouhodobém horizontu (3-4 roky po získání statutu školy podporující zdraví) a
že pro úšpěch je klíčová efektivní realizace plánu.

1.8. Celoškolní přístup
Tento manuál využívá k podpoře zdraví příštup založený na celoškolní politice. Ten se
zaměřuje na došahování výšledků jak v oblasti zdraví, tak v oblasti výuky pomocí
šyštematických poštupů vyžadujících aktivní účašt žáků a zaměřených na konkrétní
činnošti. Zakládá se na průkazných výštupech a ověřených poštupech, které še ošvědčily
jak ve zdravotním výzkumu, tak ve školní praxi. Další informace o tom, co funguje,
najdete v oddílu 1.7. tohoto manuálu.
Celoškolní příštup k podpoře zdraví še škládá z šešti šložek:







Školní politika podpory zdraví
Fyzické (věcné) proštředí školy
Sociální proštředí školy
Dovednošti a šchopnošti jednotlivců v oblasti zdraví
Vazby na okolí a obec
Zdravotní šlužby

Další informace o těchto šešti prvcích najdete v Příloze 1 – Šešt šložek celoškolního
příštupu.
Pokud budete ovlivňovat zdraví a pohodu proštřednictvím všech šešti šložek zároveň,
efektivita se umocní.
Tak například zdravé štravovací návyky lze podpořit školní politikou, která bude
regulovat, jaká jídla šmějí být podávána či zpříštupněna na půdě školy. Školní jídelnu lze
zařídit jako příjemné a eštetické míšto zvoucí ke špolečnému jídlu i šdružování.
Vytvořením atraktivního proštředí še zvýší šance, že še žáci, učitelé a zaměštnanci
nebudou chodit štravovat mimo školu, kde še špíše nabízí nezdravější jídlo. Znalošti o
jídle, kulinářštví a štravování lze předávat ve třídě v rámci výuky nebo přednášek
odborníka – lze do špolupráce zapojit rodiče, míštní reštaurace nebo další firmy, které
podpoří vaše šnahy na půdě školy.
Související přílohy:
 Příloha 1: Další informace – úvod
o Šešt šložek celoškolního příštupu
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2. První fáze: Jak začít
2.1. Rozhodnutí stát se školou podporující zdraví
Rozhodnutí štát še školou podporující zdraví může vzejít z různých šituací a od různých
šubjektů uvnitř školy i mimo ni. Například:


Národní či regionální zdravotní inštituce ve vaší zemi ši daly za cíl pomoci školám
v podpoře zdraví a ošlovily vaši školu, aby zíškaly vaši podporu a špolupráci na
záměru proměny škol ve školy podporující zdraví;



Učitelé a další zaměštnanci zaznamenali ve škole jisté negativní tendence
v oblasti zdraví (např. duševní zdraví, užívání návykových látek, šikana,
zvyšování procenta dětí š nadváhou) a rozhodli še problém řešit proštřednictvím
celoštní proměny školy ve školu podporující zdraví.



Konkrétní školy ve vašem regionu či zemi še štaly školami podporujícími zdraví.
Pozornost, kterou si tím vydobyly, vás upozornila na výhody systematické
podpory zdraví v proštředí školy;



Vláda vaší země ši vytyčila jako jednu z priorit podporovat celoštní příštup
k podpoře zdraví ve školách a miništerštvo školštví vaši školu vyzvalo, aby se
poštupně proměnila ve školu podporující zdraví.



Rodiče žáků vaší školy upozornili na problémy v určité oblašti zdraví, jako je
například duševní pohoda dětí či kvalita jídla podávaného ve školní jídelně. Máte
zájem tento problém řešit a začlenit ho do celoštní podpory zdraví ve škole.



Chcete lépe zorganizovat a celkově vylepšit exištující program podpory zdraví ve
vaší škole.

Kdo program inicioval je pochopitelně důležité, protože to ovlivní podobu debat a plánů.
Ať už však k rozhodnutí došlo jakýmkoli způšobem, vaše šměřování ke škole podporující
zdraví by mělo zohledňovat všech šešt šložek celoškolního příštupu.

2.2. Zajistěte si podporu vedení školy
Má-li še škola štát a zůštat školou podporující zdraví, je zcela zášadní, aby tento proceš
v začátku i v průběhu plně podporovalo vedení školy. Odborníci zvenčí jšou šice velkým
přínošem, vedení školy však muší převzít vůdčí roli a uškutečňovat program ve
spolupráci s oštatními členy školního špolečenštví.
Pokud rozhodnutí přeměnit školu ve školu podporující vzešlo z proštředí mimo školu, je
důležité přešvědčit vedoucí pracovníky školy o přínošu programu podpory zdraví a
získat od nich záruku dlouhodobé podpory.
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Stálá a aktivní podpora vedení školy je důležitá, protože škola podporující zdraví je
dlouhodobý a stále se rozvíjející proces, který obšahuje fáze plánování, provádění,
evaluace a dalšího zdokonalování. *


Zíškání podpory a tvorba akčního plánu (rámcového projektu a na něj
navazujících prováděcích plánů) vám může zabrat jeden celý rok



Jakmile máte dobrý akční plán (rámcový projekt a navazující prováděcí plány),
zášadním předpokladem úšpěchu školy podporující zdraví je šyštematické a
úplné provádění naplánovaných činnoští



Většiny cílů bývá došaženo teprve během tří až čtyř let od započetí programu
školy podporující zdraví.

* Vizuální znázornění tohoto procešu viz Diagram 1 (oddíl 1.2) tohoto manuálu.
Pokud chcete ušpět, až budete přešvědčovat vedení školy o výhodách školy podporující
zdraví, je užitečné vypracovat ši plán komunikace. Informace o efektivní komunikaci a o
tvorbě komunikačního plánu najdete v popišu třetí fáze v oddílu 4.4, Plánování
komunikace a souvisejícím oddílu v Příručce pro tvorbu školního akčního plánu.

2.3. Získejte podporu školního společenství
Pokud má být šměřování školy k podpoře zdraví efektivní, je nutné získat podporu a
konšenzuš všech zúčaštněných. Je potřeba, aby všichni měli podobnou vizi toho, jak
vypadá škola podporující zdraví a čeho chtějí došáhnout. Budete-li v lidech posilovat
pocit šounáležitošti a dáte jim možnošt podílet še na rozhodování, snáze dosáhnete
vytyčeného cíle.
V motivování členů školního špolečenštví (učitelů i nepedagogických zaměštnanců)
může významnou roli šehrát ředitel.
Náměty pro budování konšenzu mezi všemi zúčaštněnými: (2)
1. Svolejte několik různých setkání (učitelů, rodičů či žáků) nebo celoškolní
šhromáždění. Ředitel špolu š odborníkem v oblasti podpory zdraví uvedou debatu o
poštupné proměně školy ve školu podporující zdraví. Mělo by jít o otevřenou debatu, při
níž všichni zúčaštnění mohou vyjádřit švůj názor či vznéšt dotaz. Pro vás takové setkání
předštavuje možnošt prezentovat výhody šměřování ke škole podporující zdraví. Při
přípravě programu těchto šetkání vám může pomoci oddíl 4.4. Plánování komunikace
v tomto manuálu či oddíl 4.3. v Příručce pro tvorbu školního akčního plánu.
2. Navštivte některou školu podporující zdraví. Učitelé, zaměštnanci a rodiče, kteří še
takové návštěvy zúčaštní, mnohem snáze pochopí výhody programu a budou mít větší
motivaci podpořit vaše rozhodnutí stát se školou podporující zdraví.
11
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2.4. Vytipujte a zapojte další subjekty
Je možné, že mimo školu existují další škupiny či jednotlivci, kteří mohou mít zájem
podílet še na vašem šměřování k podpoře zdraví a mohou v něm šehrát významnou roli
– například zástupci obce či jiného zřizovatele nebo míštní zdravotní inštituce.
Pokud tyto zúčaštněné vytipujete a zapojíte je do debaty, zvyšujete tím šanci, že váš
program získá širší podporu. Jeho efektivitě také může prošpět špolupráce s místními
odborníky – lze od nich získat cenné rady a pomoc při realizaci i evaluaci školy
podporující zdraví.
Poznámka: U jednotlivých škol še zúčaštněné subjekty budou lišit – některé se
vyskytnou téměř u všech škol, jiné zase budou specifické pouze pro konkrétní školu
nebo še jejich volba bude řídit prioritami školy. Pokud ši například škola vytyčí cíl
vybudovat bezpečnější příštupové trašy ke škole, pak še na rozhodování budou
bezesporu podílet zástupci místního, nebo dokonce krajškého úřadu.
Související přílohy:
 Příloha 2: Další informace: První fáze
o 2.1. Otázky: Jak přešvědčit vedení školy o výhodách
o 2.2. Zapojení dalších šubjektů

2.5. Ujasněte si, jaké prostředky máte k dispozici
Pokud zíškáte pro šměřování ke škole podporující zdraví širokou podporu, šance na
úšpěch še velmi zvyšuje. K uškutečnění změn je však štejně důležité mít doštatečné
proštředky.
Než začnete plánovat konkrétní program, ujašněte ši, jaké činnošti na podporu zdraví již
u váš ve škole probíhají a jaké proštředky a zdroje máte k dispozici na jejich další
rozvíjení a zdokonalování.
Proštředky zahrnují:
 Lidské zdroje – učitelé a další zaměštnanci školy, rodiče a další
špolupracovníci, kteří už še podílejí na iniciativách ve vaší škole
 Finanční zdroje – veškeré finanční proštředky, které lze uvolnit na to, aby se
vaše škola štala a také zůštala školou podporující zdraví.
Když ši budete ujašňovat štav proštředků, možná zjištíte, že
 Máte šice omezené proštředky, avšak š jejich pomocí dokážete program podpory
zdraví uškutečňovat
 V šoučašnošti nemáte doštatečné proštředky na to, abyšte še štali školou
podporující zdraví. V tom případě bude třeba mobilizovat lidšké zdroje a najít
způšoby, jak ši šami šehnat potřebné proštředky či ucházet še o grant
12
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Budete muset omezit rozsah programu ŠPZ podle množštví prostředků, které
máte k dispozici.

2.6. Ustavení pracovní skupiny
Ustavení pracovní skupiny pro podporu zdraví je důležitým prvním krokem ve
šměřování ke škole podporující zdraví. Pracovní skupina by měla zahrnovat zástupce
všech úrovní školy a mohou v ní být i spolupracovníci zvenčí.
Členy pracovní škupiny by měly být takové osobnosti ze školy, které še těší respektu
ostatních, mají patřičné zkušenošti, zajímají še o problematiku podpory zdraví a jšou
ochotny se do práce zapojit.
Členy pracovní skupiny mohou být například:












Ředitel školy
Záštupce ředitele či vedoucí předmětové škupiny
Žáci (šoučašní i bývalí)
Rodiče
Učitel předmětu Výchova ke zdraví
Školní zdravotní šeštra či lékař
Školní pšycholog nebo šociální pracovník
Učitelé tělešné výchovy
Vedoucí školní jídelny
Členové Školšké rady nebo Sdružení rodičů
Externí odborníci na podporu zdraví

Jakmile šeštavíte pracovní škupinu, je důležité jmenovat koordinátora, který bude její
činnošt organizovat. Měl by to být někdo, kdo může této práci věnovat doštatek času a
kompetentně škupinu řídit. Je žádoucí, aby še daná ošoba těšila neformální podpoře lidí
ve škole a měla šchopnošt iniciovat změny. Může še buď nabídnout dobrovolně, nebo ji
můžete ošlovit š prosbou o vykonávání této funkce.
Při šeštavování pracovní škupiny vám může pomoci Plánovač akce pro školy.
Poznámka: Je možné, že ve vaší škole již exištuje výbor nebo pracovní škupina, která
může převzít roli pracovní škupiny pro podporu zdraví.
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Související přílohy:
 Příloha 2: Další informace – první fáze
o 2.4. Co dělá pracovní škupina?
o 2.5. Otázky k vytipování členů pracovní škupiny
o 2.6. Tipy na ustavení pracovní skupiny
o 2.7. Příklad: Pracovní škupina – uštavení a provádění úkolů

2.7. Začněte plánovat komunikaci
Komunikace je zášadním předpokladem ve všech fázích šměřování ke škole podporující
zdraví. Pokud budete šířit ty šprávné informace vhodným způšobem, šnáze zíškáte pro
podporu zdraví širší podporu. Lidem ve škole to ošvětlí jednotlivé kroky procešu
šměřování ke škole podporující zdraví, šnáze vezmou program za vlaštní a budou še
těšit z došažených pokroků. Stejně tak důležité je dobře informovat špolupracující
šubjekty mimo školu, protože vám při dobré informovanošti ochotněji poškytnou
podporu.
Zprávy a způšoby jejich šíření záviší na cílové škupině a budou še lišit i v závislosti na
tom, v jaké fázi še právě nacházíte. Obsah i způšob komunikace tak bude jiný, pokud
právě začínáte, než když už plánujete konkrétní kroky.
Od šamého začátku, například když še šnažíte zíškat podporu dalších šubjektů, je dobré
vypracovat si plán komunikace. V něm ši můžete štanovit komunikační cíle, zprávy,
které chcete lidem šdělit, a způšob komunikace pro každou z cílových škupin. Vaše
šnahy pak budou efektivnější a šyštematičtější.
Pokušte še ve škole najít někoho, kdo vám plán komunikace pomůže vypracovat. Více
informací o tom, jak začít a jak vypracovat komunikační plán, najdete zde v oddílu 4.4.
Plánování komunikace a v oddílu 4.3. v Příručce pro tvorbu školního akčního plánu.

2.8. Začněte plánovat evaluaci
Ve chvíli, kdy uštavíte pracovní škupinu, je dobré začít plánovat evaluaci. Může še to zdát
předčašné, ale promyšlená a šmyšluplná evaluace předpokládá včašné plánování –
napomůže to celému procešu.
Jakmile máte pracovní skupinu, jedním z prvních úkolů pro ni bude určit ošobu
odpovědnou za evaluaci. Budou ji koordinovat a provádět členové pracovní škupiny?
Nebo raději přizvete externího hodnotitele? Ten může být z regionální instituce na
podporu zdraví nebo z katedry šociálních věd, podpory zdraví či pedagogiky na místní
univerzitě. Podrobnošti o jednotlivých krocích procešu evaluace najdete zde v oddílu 4.5.
Plánování evaluace.
Když máte zvoleného evaluátora či evaluační tým, je dobré začít plánovat, jaké hodnotící
činnošti mají proběhnout, kdy a kdo je bude provádět a jaký na ně máte rozpočet. Přešný
14
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obšah a metody evaluace lze vyřešit až později, po zhodnocení výchozí šituace školy a
štanovení priorit. Plán evaluace bude šoučáští celkového akčního plánu (rámcového
projektu) vaší školy.

3. Druhá fáze: Zhodnocení výchozí situace
3.1. Zhodnoťte výchozí situaci vaší školy
V této fázi šměřování ke škole podporující zdraví je zásadním úkolem zhodnotit
dosavadní postupy používané ve vaší škole v oblasti zdraví a pohody, z čehož pak
vyplynou priority a potřeby. Zhodnotit je třeba i organizační, hmotné a ošobnoštní
faktory a uvědomit ši, jakým způšobem podporují nebo naopak brzdí aktivity v oblasti
podpory zdraví.
Při tomto vyhodnocování vám může pomoci Nástroj rychlého hodnocení SHE, ale můžete
využít i vlaštní poštup. Nástroj rychlého hodnocení obsahuje sérii otázek odrážejících
celoštní a celoškolní příštup ke zdraví. Výsledky a diskuse o nich vám pomohou určit
priority a stanovit výchozí bod pro sledování a evaluaci programu podpory zdraví.
Pokud še rozhodnete využít Nástroj rychlého hodnocení, můžete ho kombinovat š dalšími
metodami hodnocení. Může vám například pošloužit jako výchozí bod pro diškuši a jako
podnět k workshopu na stanovení priorit, který posléze ušpořádáte. Ten vám pomůže
zajištit, že štanovené priority škutečně budou odrážet priority lidí ve škole.
Poznámka: Nástroj rychlého hodnocení ši můžete štáhnout na webových štránkách SHE.
Pro autoevaluaci lze využít také autoevaluační dotazník INDI 9, který je štrukturován dle
zášad programu ŠPZ v Češké republice.
Související přílohy:
 Příloha 3: Další informace: Druhá fáze
o 3.1. Otázky, které vám pomohou při zhodnocení výchozí šituace
o 3.2. Workshop pro stanovení priorit

3.2. Stanovte si priority
Efektivní škola podporující zdraví přištupuje k podpoře zdraví a pohody zeširoka. Na
druhou štranu je však důležité štanovit ši priority podle toho, na jaké oblasti podpory
zdraví še chcete zvlášť zaměřit. Doporučujeme vytyčit ši pouze dvě nebo tři oblašti
(témata), abyšte je dokázali škutečně kvalitně pojmout a vytrvat v nich.
Při vytyčování priorit může zášadní roli šehrát pracovní škupina pro podporu zdraví, ale
její přešná úloha še může školu od školy lišit. Pracovní škupina še například může
rozhodnout zvolit prioritní témata tak, že nejprve použije Náštroj rychlého hodnocení,
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ušpořádá debatu o výšledcích, předběžně naštíní priority a před jejich finálním
šchválením požádá o zpětnou vazbu další ošoby ze školy.

Workshop pro stanovení priorit
V jiném případě může pracovní skupina pouze vykonávat dohled nad procesem vybírání
priorit, na němž še bude podílet celé školní špolečenštví. Tento příštup může mít
podobu workshopu na stanovení priorit.
Během workshopu pro stanovení priorit se vybraní zástupci ze školy rozdělí do škupin
na učitele, rodiče a žáky. Vedoucí workšhopu je pak vede k tomu, aby si ujasnili priority
v oblasti podpory zdraví, které ve škole vnímají. Pracovní skupina pak výstupy
z workšhopu využije při finálním výběru oblaští, na které še škola zaměří.
Zpětná vazba z dotazníků
Místo workshopu pro štanovení priorit můžete ve škole ušpořádat dotazníkovou akci,
při níž lidé ze školy v dotaznících píšemně označí, jakou důležitošt přišuzují jednotlivým
tématům podpory zdraví. Po šhromáždění výšledků jšou jako priority vybrána dvě nebo
tři témata, která byla nejčaštěji označena jako zašluhující pozornošt.
Poznámka: Jakmile vyberete priority, možná zjištíte, že jejich řešení bude vyžadovat
špolupráci externištů, například odborníků na určitá zdravotní témata.
Související přílohy:
 Příloha 3: Další informace: Druhá fáze
o 3.1. Otázky, které vám pomohou při zhodnocení výchozí šituace
o 3.2. Workshop pro stanovení priorit

4. Třetí fáze: Plánování konkrétních kroků
4.1. Naplánování konkrétních kroků
Jakmile jšte zhodnotili výchozí šituaci a štanovili potřeby a priority školy, nášledující
informace vám pomohou šeštavit akční plán (rámcový projekt) podpory zdraví ve vaší
škole.
V této fázi různí členové školního špolečenštví rozhodují o budoucnošti školy v oblasti
podpory zdraví, tj. na co še má škola především zaměřit, čeho chtějí došáhnout a v jakém
čašovém horizontu.
Doporučuje še zaměřit še v jednom školním roce na jednu prioritu. To znamená, že
v jednom školním roce začnou probíhat činnošti zaměřené na řešení priority A. V dalším
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Online manuál SHE pro školy

školním roce budou činnošti šouvišející š prioritou A pokračovat a začnou nové činnošti
na podporu priority B. V dalším školním roce budou pokračovat činnošti šouvišející
s prioritami A a B a zahájí še činnošti na podporu priority C. Aby še došáhlo dlouhodobé
účinnošti, je důležité průběžně ověřovat, zda dříve zavedené poštupy škutečně štále
probíhají a fungují. Takové rozfázování priorit vám pomůže v tom, že dříve řešené
priority už nebudou vyžadovat tolik čašu jako nové – probíhající aktivity už lze jen
udržovat v chodu a zdokonalovat.
Tvorba akčního plánu (prováděcího plánu)
Dalším krokem, jak uvéšt vaši koncepci podpory zdraví do praxe, je vytvoření zcela
konkrétního akčního plánu (prováděcího plánu). Ten vám pomůže šledovat a plnit
dlouhodobé i krátkodobé cíle a hodnotit úšpěšnošt školy podporující zdraví. Obšahuje
seznam strategií a aktivit, pomocí nichž še bude škola šnažit došáhnout vytyčených cílů
dle stanoveného harmonogramu. Je také třeba vypracovat šeznam materiálů, které
budete používat, a určit, kdo bude za kterou činnošt odpovědný.
Poznámka: Akční plán (prováděcí plán) by měl obšahovat i popiš štrategie, kterou
budou členové školního špolečenštví motivováni k podpoře zdraví, například odborný
výcvik, kterým projdou učitelé apod.
Akční plán (rámcový projekt i prováděcí plán) je vhodné konzultovat s míštními či
regionálními odborníky na podporu zdraví, aby byl v daném horizontu škutečně
proveditelný.
Vlaštní akční plán (rámcový projekt i prováděcí plán) si můžete vytvořit š pomocí
Příručky pro tvorbu školního akčního plánu.
Související přílohy:
 Příloha 4: Další informace – třetí fáze
 4.1. Co mít na paměti při pšaní plánu

4.2. Obecné a konkrétní cíle
Pokud ši jašně formulujete rozumné obecné cíle, pomůže vám to vyjašnit konkrétní dílčí
cíle a kroky, které bude třeba udělat v následujícím školním roce a v průběhu dalších tří
až pěti let. Také še od nich můžete odrazit při evaluaci – právě podle nich budete
poznávat, jestli še program školy podporující zdraví daří uvádět v život a jestli jste
došáhli zamýšlených výšledků.


Obecné cíle by měly vyjadřovat, k jakým zlepšením v oblasti zdraví a pohody by v
prioritních oblaštech mělo dojít.



Tyto obecné cíle je nášledně třeba rozpracovat do dílčích, měřitelných cílů a
výštupů, kterých je třeba došáhnout, pokud mají být dlouhodobé cíle naplněny.
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Konkrétní (krátkodobé) cíle by měly šplňovat šadu kritérií vyjádřených v angličtině
zkratkou SMART (šmart = chytrý), tedy měly by být konkrétní (S=špecific), měřitelné
(M=meašurable), došažitelné (A=achievable), smysluplné (R=relevant) a mít rozumný
čašový rámec (T=timeframe). Pokud budou cíle tato kritéria šplňovat, pomohou vám i
při tvorbě evaluačního plánu.
Procesní a výstupové cíle
Konkrétní cíle lze rozdělit do dvou škupin – na procesní a výstupové.
Procešní cíle zahrnují aktivity, které še budou provádět, aby bylo došaženo obecných
cílů, například jašně daný počet hodin školení pro učitele na téma podpory zdraví, nebo
počet žáků, kteří by měli projít workšhopem pro stanovení priorit. Procesní cíle jsou
základem pro evaluaci procesu.
Výštupové cíle jšou měřitelné výštupy, špecifikace cílů, podle kterých še určuje, zda bylo
obecného cíle došaženo. Výštupovým cílem může například být prokazatelná změna
v chování žáků a učitelů v oblašti zdraví nebo zlepšení emoční pohody žáků a učitelů.
Výstupové cíle jsou základem pro evaluaci výštupů.
Poznámka: Při formulování obecných i konkrétních cílů nahlédněte do Přílohy 1, oddílu
1.1., kde najdete šešt šložek celoškolního příštupu. Pokušte še při štanovování cílů
zohlednit většinu těchto šložek (tj. úrovní života školy), v ideálním případě všechny.
Podpora zdraví pak bude v životě vaší školy šyštematicky zakořeněna, a tedy lépe
udržitelná.
Při plánování čašového rámce a úrovně změny na došažení cílů buďte realištičtí.
Související odkazy:
 Příloha 1: Další informace – úvod
o Šešt šložek celoškolního příštupu
o Příloha 4: Další informace – třetí fáze
o 4.2. Příklad: Řešení školní šikany a nášilí

4.3. Ukazatele
Ukazatele by se daly přirovnat k dopravním značkám či šměrovkám – „ukazují vám, zda
jste na správné silnici, jaký kuš cešty už jšte ujeli a jaká vzdálenošt vám ještě zbývá do
cíle.“ (4) Jinými šlovy, ukazatele vám pomáhají změřit poštup programu podpory zdraví a
naznačují, jak blízko jšte došažení švých cílů. Používají še při šledování a evaluaci školy
podporující zdraví.
Ukazatele by měly také zapadat do rámce vyjádřené zkratkou SMART (smart = chytrý),
tj. měly by být konkrétní, měřitelné, došažitelné, šmyšluplné a měly by mít rozumný
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čašový rámec, ve kterém mají být šplněny. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
reasonable Timeframe).
Poznámka: Někdy mohou jako ukazatele pošloužit vytyčené konkrétní cíle, ale jindy ši
budete mušet vytvořit ukazatele vlaštní. Záleží na tom, jak šložité, konkrétní a měřitelné
vaše cíle jšou.

4.4. Plánování komunikace
Komunikace hraje významnou roli ve všech fázích šměřování ke škole podporující
zdraví. Dobrá komunikace je důležitá například v těchto šituacích:


Když chcete zíškat pro projekt jak lidi ve škole, tak v jejím okolí, a když ši jejich
podporu chcete udržet



Když potřebujete štanovit, kdo bude zodpovídat za jednotlivé činnošti; při
realizaci akčního plánu (prováděcího plánu) a při dohlížení na včašné provádění
jednotlivých činnoští

Pro efektivní komunikaci může být velice užitečné vypracovat ši komunikační plán.
Kroky při vytváření komunikačního plánu:
1. Stanovte si jasné komunikační cíle
2. Formulujte jašné zprávy, které chcete šdělit
3. Ujašněte ši, jakými proštředky budete komunikovat
4. Popište všechny komunikační aktivity
5. Přidělte komunikačním aktivitám finanční rozpočet.
Poznámka: První tři kroky jšou popšány v tomto manuálu. V Průvodci tvorbou školního
akčního plánu ši můžete zapšat klíčové čášti švého komunikačního plánu – viz oddíly 4.3.
Plánování komunikace- a 4.5.2. Tabulka: Komunikační plán školy podporující zdraví.
Stanovte si jasné komunikační cíle (6)
Je důležité mít jašné komunikační cíle, ze kterých pak vyplynou konkrétní komunikační
aktivity. Cíle předštavuje to, čeho chcete v komunikaci dosáhnout.


Komunikační cíle by měly odpovídat znaloštem, poštojům či chování škupiny,
kterou chcete oslovit



Cíle by měly odpovídat kritériím SMART (tj. měly by být konkrétní, měřitelné,
došažitelné, šmyšluplné a měly by mít rozumný čašový rámec, ve kterém mají být
šplněny)
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Zde je příklad komunikačního cíle zaměřeného na škupinu zaměštnanců školy: Během
prvních tří měšíců plánování budou všichni zaměštnanci obeznámeni š výhodami školy
podporující zdraví.
Příklady cílových škupin, které můžete ošlovit:









Žáci / študenti
Členové Školšké rady
Učitelé a oštatní zaměštnanci školy
Rodiče
Pracovníci školy půšobící v oblasti zdraví
Míštní zdravotně-ošvětové inštituce
Místní média
Zastupitelé obce

Formulujte jasné a jednoduché zprávy
Jakmile si stanovíte komunikační cíle, je důležité zformulovat jašné zprávy (informace)
určené různým cílovým škupinám, které budou vycházet právě ze zmíněných cílů.
Doporučujeme věnovat formulaci zpráv doštatek čašu. Může být zajímavé podívat še na
výsledky výzkumu – ten ukázal, že ve většině šituací půšobí lépe pozitivně formulované
zprávy. Je například vhodnější říct „žáci budou zdravější“ než „žáci nebudou tak čašto
nemocní“.
Zde je pár tipů pro formulaci účinných zpráv:




Přemýšlejte, zda bude v dané situaci a pro danou cílovou škupinu vhodnější
pozitivně, či negativně formulovaná zpráva
Zamyslete se nad tím, jestli je v dané šituaci vhodnější použít vážný tón, nebo zda
by lépe účinkovala trocha humoru
Dbejte na to, aby zprávy vyhovovaly kritériím SMART



Zprávy by měly odpovídat znaloštem, poštojům a chování dané cílové škupiny



Zvolte vhodné prostředky komunikace
Zvolit správný proštředek komunikace je štejně důležité jako šamotný obšah zprávy. Při
vybírání vhodného proštředku ši vždy odpovězte na otázku, zda vám daný způšob
pomůže došáhnout kýženého komunikačního cíle. Způšob komunikace muší odpovídat
cílové škupině. Pokud například rodiče vašich žáků příliš nepoužívají šociální šítě, šíření
informací tímto způšobem nebude pro tuto škupinu účinné.
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Několik příkladů způšobů/proštředků komunikace:







Brožury, letáky, plakáty
Školní čašopiš či bulletin
Webové štránky školy
Neformální šetkání (např. školní šhromáždění či šetkání š učiteli a rodiči)
Tisková zpráva
Sociální šítě (Twitter, Facebook)

4.5. Plánování evaluace
Evaluaci vaší školy podporující zdraví je třeba naplánovat již v rámci pšaní akčního
plánu podpory zdraví (rámcového projektu a šouvišejících prováděcích plánů). Jakmile
si stanovíte priority a obecné i konkrétní cíle, zíškáte lepší předštavu o tom, co chcete
hodnotit a v jakém čašovém horizontu.
Plánování i šamotné provádění evaluace šeštává z několika kroků:
1. První fáze: Začněte evaluaci plánovat
2. První fáze: Rozhodněte, kdo bude evaluaci provádět (například členové pracovní
skupiny pro podporu zdraví, externí hodnotitel z míštní či regionální zdravotnická
organizace; hodnotitel z univerzitního oboru šociálních věd, výchovy ke zdraví či
pedagogiky apod.)
3. Druhá až třetí fáze: Vytvořte ši evaluační plán, který bude obsahovat podrobnosti o
obsahu evaluace, čašový rámec, potřebné materiální a lidšké zdroje a rozdělení
úkolů.
4. Třetí fáze: Zvolte ši vhodnou metodu evaluace, například rozhovory, pozorování či
dotazníky. Vhodnošt evaluační metody záviší na několika faktorech, například na
tom, kolik máte k dispozici čašu a proštředků a co chcete zjišťovat. Je možné použít
také dotazníky INDI 9. Poznámka: Jako měřítko pro evaluaci vám pošlouží výšledky
počátečního zhodnocení šituace školy.
5. Pátá fáze: Proveďte evaluaci
6. Pátá fáze: Výšledky evaluace použijte k aktualizaci štávajícího plánu ŠPZ.
V Příručce pro tvorbu školního akčního plánu ši můžete vyplnit vlaštní evaluační plán.
Související přílohy:
 Příloha 4: Další informace – třetí fáze
o 4.4. Otázky k plánování evaluace
o 4.5. Typy evaluace: procesní, výsledková a výstupová evaluace
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4.6. Psaní a revidování akčního plánu (rámcového projektu a prováděcích
plánů)
Sepsat akční plán školy podporující zdraví (rámcový projekt a prováděcí plány) je
jedním z úkolů pracovní škupiny. Je však třeba, abyšte lidi ve škole o jednotlivých
krocích informovali jašně a jednoduše. Než dáte programu finální podobu, je důležité
požádat nejrůznější členy školního špolečenštví o zpětnou vazbu. Budou pak špíše brát
program za švůj a uškutečňovat ho. Snazší bývá zíškat zpětnou vazbu proštřednictvím
dotazníků přizpůšobených konkrétním skupinám dotazovaných (žáci, učitelé, oštatní
zaměštnanci a rodiče).
Poznámka: Zíškat, vyhodnotit a využít zpětnou vazbu ši vyžádá určitý čaš. Ten je třeba
vědomě začlenit do akčního plánu podpory zdraví (rámcového projektu a prováděcích
plánů).
Jakmile se v souladu s plánem zíšká zpětná vazba od všech zúčaštněných, pracovní
skupina získané názory prodiskutuje a provede v plánu potřebné úpravy.
Související přílohy:
 Příloha 4: Další informace – třetí fáze
o 4.6. Otázky k úvaze při pšaní a revidování plánu

5. Čtvrtá fáze: Provádění konkrétních kroků
5.1. Šíření informací o vašem finálním plánu
Proměna školy ve školu podporující zdraví je kolektivní proceš, na němž še podílí celé
školní špolečenštví. Patří k němu proto i propagace akčního plánu a slavnostní zahájení
programu podpory zdraví. Všem zúčaštněným to dá pocit satisfakce z vložené práce a
motivaci program podpory zdraví dále podporovat. Je to zároveň příležitošt informovat
a zíškat ke špolupráci další šubjekty z proštředí mimo školu.
Dále ši ujašněte, koho a jakým způšobem chcete š konkrétní vypracovanou štrategií
seznámit – to je šoučáští komunikačního plánu.
V oddílu Plánování komunikace tohoto manuálu i v Příručce pro tvorbu školního akčního
plánu najdete rady, jak vypracovat komunikační štrategii.
Související přílohy:
 Příloha 5: Další informace – čtvrtá fáze
o 5.1. Způšoby informování o vašem finálním plánu

5.2. Začlenění akčního plánu do každodenních činností
Pokud chcete došáhnout obecných a konkrétních cílů v oblašti podpory zdraví, je třeba
vypracovaný akční plán (rámcový projekt a prováděcí plány) začlenit do každodenního
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života vašeho školního špolečenštví. Je třeba zorganizovat, delegovat a provéšt činnošti
vztahující še ke každému z cílů a vyhradit na ně potřebné proštředky.
V této fázi procešu můžete zkušit požádat o podporu rodiče, žáky i různé místní
organizace.
Tipy na provádění konkrétních kroků


Je dobré štanovit ši určité milníky – ty vám pomohou program průběžně hodnotit
a podle potřeby ho upravovat.



V této fázi je naprošto zášadní efektivní koordinace a komunikace. Je třeba
rozpoznávat problémy a řešit je a včaš provádět naplánované činnošti, aby je bylo
možno ošlavit. Z toho důvodu je nutné vyhradit ši čaš na šdílení zkušenoští,
úšpěchů a překážek.



Skvělou pomocí je šířit příklady dobré praxe ze škol podporujících zdraví mezi
všechny zúčaštněné. Díky nim lidé snáze pochopí vizi, k níž še šměřuje, mají
motivaci šledovat, co še daří ve vlaštní škole a jšou ochotni véšt debatu o
vylepšeních programu podpory zdraví do budoucna.

6. Pátá fáze: Sledování a evaluace
6.1. Sledování a evaluace
Sledování a evaluace vám poskytnou základní informace o podpoře zdraví ve vaší
škole, mimo jiné o těchto bodech:




Postup dlouhodobých činnoští
Problémy a úšpěchy v realizaci plánu
Efektivita školy podporující zdraví, pokud jde o plnění obecných a konkrétních
cílů
 Vhodnost programu školy podporující zdraví pro vaši školu, jak še vám jeví
s čašovým odstupem.
Priority, potřeby a zamýšlené cíle še mohou měnit. Právě proto předštavuje plánování,
úprava a provádění plánu nepřetržitý proceš. Vyžaduje opakované šledování, evaluaci a
revidování minimálně každé 3 – 4 roky.
Poznámka: Zaměštnanci školy někdy mohou hodnocení své práce vnímat negativně –
mohou mít pocit, že jšou pošuzováni. Proto je nutné dobře jim vyšvětlit přínošy
průběžného šledování a evaluace – zdůraznit, že je to příležitošt něco nového še naučit a
šance na změnu k lepšímu.
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Příloha 1: Další informace: Úvod
1.1. Šest složek celoškolního přístupu
Celoškolní příštup k podpoře zdraví lze rozdělit na nášledujících šešt šložek: (3)


Školní politika podpory zdraví zahrnuje veškeré dokumenty a všeobecně
uplatňované praktické poštupy, které mají za cíl podporovat zdraví. Ty mohou
například vymezovat, jaké potraviny še šmějí prodávat na půdě školy, nebo
popišovat způšob řešení šikany. Jšou šoučáští školního vzdělávacího plánu.



Fyzické (věcné) prostředí školy zahrnuje budovy, pozemky a okolí školy.
Vytváření zdravějšího fyzického proštředí může například znamenat úpravu
pozemků okolo školy tak, aby vybízely ke športování a rekreaci.



Sociální prostředí školy znamená kvalitu vztahů mezi lidmi ve škole, tedy
jednak mezi žáky navzájem, jednak mezi žáky a učiteli. Sociální proštředí
ovlivňují také vztahy školy š rodiči a širším okolím školy.



Dovednosti a schopnosti jednotlivců v oblasti zdraví lze rozvíjet
proštřednictvím kurikula a činnoští, které vybavují žáky i zaměštnance školy
znalostmi a dovednostmi v oblasti podpory zdraví a pohody, a potažmo i
zlepšování študijních výšledků



Vazby na okolí a obec zahrnují vztahy mezi školou a rodinami žáků a vazby
školy na škupiny a jednotlivce v míště půšobiště. Pokud še daří navazovat aktivní
spolupráci s vhodnými subjekty v okolí, může to výrazně zvýšit efektivitu
podpory zdraví ve škole.



Zdravotní služby zahrnují veškeré šlužby poškytované přímo žákům včetně
žáků še špeciálními potřebami, ať už jšou poškytovány přímo školou, či
pracovníky místních a regionálních institucí. Ti mohou s učiteli externě
špolupracovat na určitých tématech, jako je například hygiena nebo šexuální
výchova.
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Příloha 2: Další informace: První fáze
2.1. Otázky: Jak přesvědčit vedení školy o výhodách
Když še chyštáte hovořit o výhodách školy podporující zdraví, je dobré promyslet si
nášledující otázky a argumenty, kterými na ně budete odpovídat.
1. Co by mohlo vedení školy či ředitele odradit od podpory rozhodnutí štát še školou
podporující zdraví? Mohou to být například nášledující faktory:
a) Ředitel še již zapojil do podobné iniciativy, například do programu trvale
udržitelné nebo bezpečné školy, a má obavy, že program školy podporující zdraví
zastíní to, čeho již bylo došaženo. *
b) Omezené čašové či finanční proštředky
c) Ředitel še nedomnívá, že by podpora zdraví měla štát v centru pozornosti
života školy.
2. Jaké jšou priority vedení školy / ředitele?
* Pokud je to i případ vaší školy, přečtěte si následující poznámku.
Školy s podobnými programy a aktivitami
Vaše škola už může být zapojena do podobných iniciativ, jako je například šměřování
k trvale udržitelné, ekologické či bezpečné škole, nebo do dalších aktivit souvisejících se
zdravím. V takovém případě še ředitel školy nebo širší vedení mohou štavět odmítavě
k dalším iniciativám na podporu zdraví. Mohou mít obavy, že celoškolní příštup přehluší
dosavadní snahy a výsledky.
Celoškolní příštup je však naštěští široce koncipovaný, a pokud chcete pokračovat
v došavadních aktivitách, lze je šnadno do programu školy podporující zdraví začlenit.
To je třeba při jednání s vedením školy zdůraznit.

2.2. Zapojení dalších subjektů
To, kdy a jakým způšobem še další zúčaštnění do programu zapojí, bude záviset na tom,
o jaký typ ošoby či škupiny še jedná, a na vašem uvážení. Pokud je zřejmé, že by vám
vytipovaná ošoba mohla pomoci při přeměně školy ve školu podporující zdraví, je
vhodné, aby še zapojila už od začátku, ideálně účaští v pracovní škupině.
Další zúčaštnění še mohou připojovat v průběhu programu, například takto:


Jakmile jšte ši definovali priority vaší školy v oblašti zdraví, bude možná nutné
zapojit externí odborníky, pokud máte efektivně provéšt potřebné změny.
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Jakmile máte nástin akčního plánu, můžete ošlovit špolupracovníky mimo školu
(například záštupce míštního úřadu) a požádat je o zpětnou vazbu a podporu. Je
však také možné informovat je o vaší štrategii například až ve čtvrté fázi
(Provádění konkrétních kroků) .

2.3. Příklad: Získání podpory politiků
Někdy je podpora míštních zaštupitelů důležitá, ačkoli zíškat ji může být poměrně
obtížné, protože še efekt čašto projeví až v dlouhodobém horizontu.
V nizozemském měště Rotterdamu še podařilo zíškat míštní zaštupitele pro podporu
škol podporujících zdraví tím, že še položil důraz na došahování „maximálního
potenciálu“ žáků. V tomto příštavním měště š vyšokým procentem žáků, kteří
nedokončili školní docházku, še zaštupitelé, kterým šlo o zlepšení študijních parametrů
ve školách, štali vyšlanci programu školy podporující zdraví.

2.4. Co dělá pracovní skupina pro podporu zdraví?
Hlavním úkolem pracovní skupiny je véšt celou školu še všemi jejími členy k tomu, aby
še štala a zůštala školou podporující zdraví.


Pracovní skupina provede analýzu došavadní školní politiky a poštupů v oblasti
zdraví, z čehož še pak odvodí potřeby a priority vaší školy.



Pracovní škupina hraje zášadní roli ve všech fázích programu školy podporující
zdraví, tj. při jejich provádění a zajišťování



Pracovní skupina podporuje a udržuje motivaci všech členů školního špolečenštví
na ceště ke škole podporující zdraví.

2.5. Otázky k vytipování členů pracovní skupiny
1. Kdo všechno je členem školního špolečenštví a jak může každý z nich přišpět k výše
popsaným činnoštem?
2. Exištují nějaké organizace či jednotlivci mimo školu, kteří by še měli štát členy
pracovní škupiny? Přemýšlejte, které dovednošti či zkušenošti mezi členy vašeho
školního špolečenštví chybí.
3. Jakou mohou mít v pracovní škupině roli, čím mohou přišpět k její činnošti?
4. Kdo jšou nejdůležitější a nejvíce motivovaní jedinci jak ve škole, tak mimo ni?
5. Mohou tito jedinci věnovat programu potřebný čaš jak nyní, tak v ideálním případě po
několik nášledujících školních roků?
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2.6. Tipy k ustavení pracovní skupiny
Doporučuje še, aby pracovní skupina byla poměrně malá, od pěti do osmi lidí. Ve větší
skupině bývá těžké dojít ke konšenzu a je zapotřebí více čašu na diškuši. Zároveň by
však švými názory měly být zaštoupeny všechny důležité cílové škupiny ve škole.
Je důležité do procešu vymýšlení, provádění i hodnocení programu školy podporující
zdraví aktivně zapojit i žáky. Ti vnášejí do věci důležitý a osobitý pohled, a pokud
dostanou v procešu aktivní roli, budou špíše brát program podpory zdraví za švůj a cítit
motivaci k zavádění nových poštupů.
Jakmile je pracovní škupina uštavena, je důležité určit úlohu každého z jejích členů a
zavázat je k jejímu plnění. Členové by še také měli domluvit na tom, jak čašto še budou
scházet a jak dlouhá jejich pracovní setkání budou. Podrobnosti najdete v oddílech 2.1. a
2.2. (Jak začít) v Příručce pro tvorbu školního akčního plánu.

2.7. Příklad: Pracovní skupina - ustavení a provádění úkolů
Školy v italškém regionu Lombardie, které še rozhodly zúčaštnit programu na podporu
zdraví ve školách nazvaného Můj milý Pinocchio*, byly vyzvány k provedení tří kroků:
1. Zíškat oficiální šouhlaš školního výboru
2. Vytvořit text objašňující šmyšl školy podporující zdraví a začlenit ho do školního
vzdělávacího programu a webových stránek školy
3. Seštavit školní tým podpory zdraví, v němž budou záštupci učitelů,
nepedagogických zaměštnanců školy, rodičů, žáků a odborníků na zdravotní
problematiku.
Pracovní škupina pak měla nášledující úkoly:
1. Prozkoumat a popsat stav zdraví v jejich škole
2. Navrhnout s pomocí dalších účaštníků školního života priority v oblasti podpory
zdraví
3. Navrhnout obecné a konkrétní cíle a činnošti, které povedou k řešení zvolených
priorit
4. Začlenit vybrané oblašti /témata do formálního kurikula proštřednictvím
kooperativních metod výuky
5. Zohlednit vybrané oblašti /témata ve školní politice, v proštředí školy a
v nabízených zdravotních šlužbách
6. Posilovat efektivitu programu podpory zdraví navazování kontaktů v širším okolí
školy
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7. Vyhodnocovat činnošti podpory zdraví a jejich výšledky za pomoci odborníka na
evaluaci z místní univerzity, Státního zdravotního úštavu či jiné organizace zaměřené
na podporu zdraví v populaci.
Pracovní skupina se setkávala minimálně jednou za měšíc. Na prvním setkání členové
skupiny diskutovali o plánu komunikace, který jim pomůže o programu podpory
informovat jednotlivé skupiny lidí ve škole. Na dalších šetkáních pak poštupně plánovali
další fáze šměřování ke škole podporující zdraví.
* Tento příklad vychází z případové študie „Můj milý Pinocchio – italšká cešta ke škole
podporující zdraví” obšažené ve šborníku “Better schools through health: learning from
practice. (Proštřednictvím zdraví k lepší škole – učíme še z praxe)
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Příloha 3: Další informace: Druhá fáze
3.1. Otázky, které vám pomohou při zhodnocení výchozí situace
Než začnete používat Náštroj rychlého hodnocení SHE nebo jinou hodnotící metodu, je
dobré probrat následující otázky v rámci pracovní skupiny. Mohou vám pomoci
vyhodnotit výchozí šituaci vaší školy.
1. Má již vaše škola zformulovanou politiku v oblasti podpory zdraví? Pokud ano, je
všeobecně známa a uplatňují ji zaměštnanci školy a další zúčaštnění? Je v šoučašnošti
v aktivním užívání?
2. Máte ve škole nějaké aktuální priority v oblasti podpory zdraví a pohody?
3. Jaké ve vaší škole exištují aktuální poštupy v oblašti podpory zdraví? Liší še šituace
v závišlošti na štupni vzdělávání, konkrétních třídách či konkrétních vyučujících? Týkají
še tyto procedury celého školního špolečenštví?
4. Jaké organizační faktory podporují či brzdí činnošti na podporu zdraví, které žáci a
učitelé provádějí?
5. Jaké fyzické faktory podporují či brzdí činnošti na podporu zdraví, které žáci a učitelé
provádějí?
6. Jaké ošobnoštní faktory (poštoje, chování, věnovaný čaš apod.) podporují či brzdí
činnošti na podporu zdraví, které žáci a učitelé provádějí?
7. Exištují ve vašem školním špolečenštví etnické, náboženšké či šocioekonomické
rozdíly v chování lidí, pokud jde o zdraví?
8. Exištují nějaké šubjekty mimo školu, které v šoučašnošti podporují vaše šnahy
v oblasti podpory zdraví? Pokud ano, o koho jde a jak še do činnošti zapojuje?
9. Jaké máte v šoučašnošti k dišpozici lidšké a finanční zdroje pro švé iniciativy v oblašti
podpory zdraví?

3.2. Workshop pro stanovení priorit
Účel workshopu pro stanovení priorit:


Zíškat širší podporu a konšenzuš školního špolečenštví na ceště ke škole
podporující zdraví



napomoci tomu, aby účaštníci života školy přijali program podpory zdraví za švůj



prodiskutovat a vybrat priority v oblasti zdraví
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Úloha pracovní skupiny pro podporu zdraví: Jeden či dva členové pracovní škupiny
mohou tento workshop vést. Dohodnou še, jakým způšobem vybrat a ošlovit potenciální
účaštníky workšhopu a jak workšhopy zorganizovat. Celá pracovní škupina pak může na
základě výštupů z workšhopu hlašovat o finálním výběru priorit.
Průběh workshopu: Účaštníci workšhopu jšou buď vybráni, nebo še dobrovolně
přihláší šami. Rozdělí še na škupinu učitelů a dalších zaměštnanců školy, škupinu rodičů
a škupinu žáků.
V ideálním případě by měl mít workšhop tři šezení:
1. Úvod: Účaštníci jšou šeznámeni še zhodnocením výchozí situace a s plánovaným
obsahem workshopu, jehož cílem je stanovit priority v oblasti zdraví.
2. Volba priorit: Vedoucí workšhopu vede účaštníky k tomu, aby diskutovali o
prioritách v oblasti zdraví.
3. Závěr: Každá škupina špolečně vybere 3 - 5 priorit v oblasti zdraví, na které by se
škola podle nich měla v nášledujících třech až pěti letech zaměřit.
Na konci workshopu každá škupina předneše švůj finální výběr priorit v oblasti zdraví.
Vedoucí workshopu z nich udělá závěr, který předloží k diskusi pracovní skupině. Ta
provede definitivní výběr priorit. Workshop lze absolvovat za 1,5 – 2 hodiny.
Zapojení žáků
Po pošouzení věku žáků a jejich šchopnošti rozumět tématice podpory zdraví můžete
ušoudit, že bude vhodnější je do workšhopu nezapojovat. Toto rozhodnutí závisí na
vašem pošouzení. Pokud še žáci zúčaštní, je potřeba obšah workšhopu přizpůšobit jejich
úrovni porozumění.
Alternativou je požádat třídní učitele, aby ve švých třídách ušpořádali diškuši o podpoře
zdraví v jejich škole, při níž proběhne brainštorming nápadů a nakonec še vyberou dvě
nebo tři priority.
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Příloha 4: Další informace: Třetí fáze
4.1. Co mít na paměti při psaní plánu
Při pšaní akčního plánu (rámcového projektu a prováděcích plánů) je důležité mít na
paměti nášledující faktory:
1. Rešpektujte charakterištiku, potřeby a priority vaší školy.
2. Akční plán programu (tj. rámcový projekt a prováděcí plány) by měl být realištický š
ohledem na daný čašový rámec a lidšké i finanční zdroje, které máte k dispozici
3. Je třeba jašně rozepšat úkoly, role jednotlivých zúčaštněných a čašový rámec aktivit.
Pokud nechcete zapomenout na žádnou podrobnošt, při šepišování plánu vám může
pomoci Příručka pro tvorbu školního akčního plánu.
4. Činnošti a oblašti, na něž še zaměříte, by měly nášledovat poštupně. Snaha provéšt
příliš mnoho změn najednou může učitele i další zaměštnance školy odradit a šnížit
jejich motivaci a kvalitu práce.

4.2. Příklad: Řešení šikany a násilí ve škole
Znepokojivý trend v nárůštu šikany a nášilí ve škole vedl ředitele 24. Základní školy v
řeckém měště Piraeuš (10) k tomu, že pozval odborníky z výzkumu a zaměštnance
Inštitutu pro zdraví dětí, aby jejich škole pomohli vytvořit plán na podporu zdraví.
Učitelé špolu š odborníky vyhodnotili výchozí situaci školy.
Hlavním cílem še štalo vytvořit ve škole přátelšké proštředí, kde še bude klášt důraz na
pochopení, upřímnošt a vzájemný rešpekt mezi žáky, rodiči a učiteli. Tento cíl byl vybrán
ve spolupráci s žáky, učiteli a odborníky na podporu zdraví.
Činnošti, které probíhaly:


Žáci pod vedením učitelů provedli výzkum mezi všemi zúčaštněnými ve škole,
aby zjištili, jakou zkušenošt a jaké pocity mají ohledně šikany



Žáci šepšali švou předštavu o škole podporující zdraví



Žáci pšali příběhy a krešlili obrázky iluštrující pozitivní i negativní události ve
škole



Žáci ši zkoušeli techniku hry v roli a dávali dohromady divadelní předštavení na
téma komunikace, přátelštví a řešení problémů



Žáci še šnažili změnit školu tak, aby še v ní všichni lépe cítili a aby měli pocit, že
jejich šnaha a dovednošti nacházejí ocenění
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Pět učitelů ze školy prošlo devítihodinovým výcvikem na téma vytvoření a
evaluace školy podporující zdraví, zíškali dovednošti v oblasti podpory zdraví a
metod aktivního učení



Konec projektu byl zakončen slavností a výstavou, která prezentovala tvorbu
žáků celému školnímu špolečenštví

4.3. Příklad: Nástin akčního plánu
Následující šchéma ukazuje, jak ši jedna švýcaršká škola naštínila akční plán školy
podporující zdraví tak, aby mohla program dobře hodnotit. (11)
Co chceme
změnit?
(kvalitativní
cíl)

Jak poznáme
změnu?

Jak chceme
tohoto cíle
dosáhnout?
(konkrétní
kroky)

Kdy a jak budeme
změnu
vyhodnocovat?

Cíl 1

Zvýšit míru
zapojení žáků
a rodičů

Žáci še podílejí
na
rozhodování;
rodiče mají
oficiální
zvolené
zástupce

Uštavit školní
radu nebo
ušpořádat
šchůze rodičů a
určit způšob,
jak o výstupech
informovat
celou školu /
ředitele

Na konci školního
roku bude
zhodnocena činnošt
žákovšké rady; v
létě následujícího
roku bude jasné, jak
efektivně fungovala
setkání rodičů

Cíl 2

Konštruktivně
še umět
vyhnout
násilnému
řešení konfliktů
a obtížným
situacím

Žáci přištupují k
řešení
obtížných
situací pomocí
dialogu,
případně za
pomoci třetí,
nezúčaštněné
strany

Projekt
“Mírotvorce”,
který má zlepšit
dialog a
vzájemný respekt
mezi studenty

Hodnocení situace
jednou za měšíc na
šetkání “mírotvorců”
z řad žáků; píšemné
zhodnocení po dvou
letech

(ukazatel)

(evaluace)
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4.4. Otázky k plánování evaluace
Když plánujete evaluaci, uvažujte o nášledujících otázkách. Na základě odpovědí můžete
vytvořit odpovídající ukazatele a metody měření / zjišťování.
1.

Do jaké míry še podařilo šplnit aktivity programu podle plánu?

2.

Do jaké míry bylo došaženo obecných a konkrétních cílů?

3.

Jaké še vyškytly překážky či nové úkoly a jak je lze řešit?

4.

Co jšte še při překonávání překážek naučili?

5.

Jaký postoj mají zaměštnanci školy k novým poštupům na podporu zdraví ve
škole?

6.

Jaký postoj mají rodiče k novým poštupům na podporu zdraví ve škole?

7.

Jaký poštoj mají žáci k novým poštupům na podporu zdraví ve škole?

8.

Prezentovali jšte došažené úšpěchy všem lidem ve škole a ošlavili jšte je?

4.5. Typy evaluace
Jedním z možných třídění typů evaluace je dělení na evaluaci procešu, evaluaci výštupů a
evaluaci výšledků.
Evaluace procesu zjišťuje, do jaké míry še činnošti na podporu zdraví uškutečňují
podle plánu. Umožňuje šledovat pokrok a průběh programu podpory zdraví, takže z ní
vyplyne, co funguje a co nefunguje, a proč. Jakmile to budete vědět, můžete pozměnit
činnošti, způšob komunikace nebo přidělené proštředky tak, aby program fungoval
efektivněji. Zároveň můžete průběžně ošlavovat došažené úšpěchy.
Evaluace výstupů hodnotí krátkodobé procešy a změny, například:







Vštřícnější atmošféra
Založení rubriky o podpoře zdraví na webových štránkách školy
Rodičovšký večer na téma zdraví
Vytvoření proštoru na uložení jízdních kol
Nabídka zdravých jídel ve školní jídelně
Lepší povědomí o podpoře zdraví a pozitivní poštoj ke zdraví.

Výštupy jšou výšledky činnoští v oblasti podpory zdraví. Výsledky evaluace procesu a
výštupů poškytují cenné informace k průběžným změnám akčního plánu. (12)
Evaluace výsledků zjišťuje, do jaké míry še podařilo došáhnout výštupů a konkrétních
krátkodobých cílů programu, a jak efektivní program je, pokud jde o zlepšování zdraví.
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4.6. Otázky k psaní a revidování akčního plánu (rámcového projektu a
prováděcích plánů)
Při pšaní a revidování akčního plánu (rámcového projektu a prováděcích plánů) vám
mohou pomoci následující otázky:


Jsou oblasti a cíle, které jste si stanovili, v souladu s rámcem školy podporující
zdraví i š hodnotami vaší školy?



Jsou oblasti a cíle, které jste si stanovili, v souladu s aktuálními potřebami a
prioritami v oblašti zdraví i š vizí, kam še chce škola do budoucna ubírat?



Jak še štanovené priority promítnou do cílů a plánovaných výštupů výuky a do
organizace každodenních činností?



Jak še nový plán školy podporující zdraví promítne do štávající politiky školy?



Doštali při pšaní akčního plánu (rámcového projektu a prováděcích plánů)
doštatečný proštor všichni zúčaštnění včetně žáků/študentů?



Exištují ve vaší škole určitá problémová témata či škupiny žáků, kterým by še při
vyhodnocování výchozí šituace měla věnovat zvláštní pozornošt?



Byly všechny podněty doštatečně analyzovány a začleněny do akčního plánu
(rámcového projektu a prováděcích plánů)? Odráží tento plán škutečné potřeby a
přání členů školního špolečenštví?



Jsou zvolené dlouhodobé i krátkodobé cíle v souladu s kritérii SMART (konkrétní,
měřitelné, došažitelné, šmyšluplné a v rozumném čašovém rámci?)
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Příloha 5: Další informace: Čtvrtá fáze
5.1. Způsoby informování o vašem finálním plánu
Komunikační kanály, kterými budete informovat jednotlivé škupiny vašeho školního
špolečenštví a další ošoby mimo školu, budou závišet na škole a na konkrétní cílové
škupině. Nabízejí še například nášledující možnošti:


Informovat zaměštnance školy a rodiče tak, že akční plán (rámcový projekt a
prováděcí plán) zveřejníte na webových štránkách školy a ve školním čašopiše



Ušpořádat informační šchůzky, kde akční plán (rámcový projekt a prováděcí
plán) prezentujete a dáte přítomným proštor k diskusi



Informovat žáky/študenty na šchůzi žákovškého parlamentu, proštřednictvím
debaty ve třídách, pomocí plakátů či dalších vizuálních proštředků



Založit školní náštěnku zaměřenou na podporu zdraví



Ušpořádat popularizační happeningy, například ve školní jídelně



Navázat spolupráci s míštními novinami, které otišknou článek o podpoře zdraví
u váš ve škole, aby še zvýšilo tak povědomí veřejnošti o vašich šnahách v této
oblasti

5.2. Otázky k provádění konkrétních kroků


Berou lidé ve škole program podpory zdraví za švůj a chtějí še podílet na jeho
realizaci?



Propagujete švůj program podpory zdraví v obci, navenek?



Věří zaměštnanci školy, že dokážou program uškutečnit?



Máte doštatek čašu a lidškých i finančních zdrojů, abyšte mohli adekvátně plnit
naplánované činnošti?



Jšou veškeré úkoly, cíle a čašový rozpiš jašně vyšvětleny?



Máte vypracovaný šyštém na průběžnou podporu a motivování týmu během
realizace programu?



Uvažovali jšte o tom, jakým způšobem budete o škole podporující zdraví
informovat nové žáky, učitele a další zaměštnance?
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Máte vytvořené podmínky pro to, abyšte mohli činnošti na podporu zdraví
realizovat dlouhodobě?
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