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Program Skutečně zdravá škola
• Skutečně zdravá škola jako komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a 

vzdělávání o jídle zastřešuje naše vzdělávací záměry
• Prostřednictvím programu vedeme děti k úctě k jídlu, aby dokázaly jídlo ochutnat a následně i 

vychutnat☺ a hlavně věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká
• Skutečně zdravá škola nám pomáhá rozvíjet u dětí manuální a polytechnické dovednosti, pracovní 

návyky a vědomí, že pouze zájmem a iniciativou dosáhneme zdravého, úspěšného a udržitelného 
života. 

• Program nám pomohl vrátit se k používání kvalitních čerstvých surovin od domácích zemědělců a 
farmářů v našem okolí

• Zároveň nám program poskytuje zpětnou vazbu a garanci, že kroky ke zvýšení kvality našich pokrmů bez 
použití polotovarů a aditiv jsou správné.

• Program naplňuje klíčové kompetence našeho ŠVP a má soulad se všemi pěti cíli tohoto programu 



Mezinárodní program EKOŠKOLA/EKOŠKOLKA

• Program také zastřešuje naše vzdělávací záměry a pomáhá nám jako učitelům, ale i  dětem a rodičům 
udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

• S programem pomocí 7 kroků a 4 témat měníme sami sebe, naši mateřskou školu, naše nejbližší 
prostředí, ale i prostředí místa, kde žijeme, k lepšímu prostoru pro společný život.

• Díky programu se všichni stáváme partnery - děti, učitelé, i rodiče. 
• Společným úsilím rozvíjíme mateřskou školu a její okolí.
• Děti učíme samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a především přebírat zodpovědnost.
• Motto Ekoškoly pro MŠ - "VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH„
• Program je opět v souladu s ŠVP, a zároveň se prolíná s programem SZŠ



Školní projekty externí 
https://ms.noveveseli.cz/projekty/externi-projekty
www.malyzahradnik.cz
www.naturimgarten.at/cz – česko-rakouský projekt
www.recyklohrani.cz

Školní projekty interní 
https://ms.noveveseli.cz/projekty/nase-projekty
Babka kořenářka
Bejvávalo
Řemeslo má zlaté dno
Podejme si ruce

Spolupráce
se Sdružením středisek ekologické výchovy SSEV Pavučina
http://www.pavucina-sev.cz
SEV Chaloupky 
https://www.chaloupky.cz/

https://ms.noveveseli.cz/projekty/externi-projekty
http://www.malyzahradnik.cz/
http://www.naturimgarten.at/cz
http://www.recyklohrani.cz/
https://ms.noveveseli.cz/projekty/nase-projekty
http://www.pavucina-sev.cz/
https://www.chaloupky.cz/


Jak dojít k propojení všech vzdělávacích aktivit?

• Nejdříve naplánovat revizi ŠVP – jakou cestou se chceme ve vzdělávání dětí ubírat – pro nás to 
prioritní byla cesta environmentálního vzdělávání, tedy návrat k přírodě a ke vzdělávání přirozenou 
cestou a k trvale udržitelnému životu

• Co nebo kdo nám pomůže tuto cestu naplňovat – můžeme rozvinout spolupráci s různými subjekty a 
organizacemi (spolky, farmy, střediska ekologické výchovy, státní organizace, školy mezi sebou). 
Můžeme sami vyvinout další aktivity k plnění našich cílů – založení přírodní zahrady včetně záhonů na  
pěstební činnosti, centra vaření ve třídách, společná kuchyňka oddělená od Šj, zvířátko ve třídě a na 
zahradě aj.

• Které programy a projekty mají společné myšlenky a můžeme se do nich zapojit – nevybírat hodně, 
abychom nebyli zahlceni, opravdu vybrat ty, které se vzájemně prolínají
Př. Ekoškola – téma VODA, PROSTŘEDÍ, ODPADY A JÍDLO se objevuje i ve SZŠ (čistá voda, neplýtvání 
vodou, podpora pití vody a odbourání sladkých limonád, zdravé prostředí kolem nás znamená dobrou  
půdu pro pěstování ovoce a zeleniny, úklid přírodě šetrnými prostředky aj.)



Otázky, které potřebujete zodpovědět?

- Jak zvládnout propojení více projektů, případně programů?

✓ Vnímání  souvislostí

✓ Dobré plánování

✓ Skvělá organizace 

- Jak je vzájemně doplňovat a překrývat?
✓ Najít spojovací články 

- Jak využít vzájemných silných stránek?

✓ V čem jsme dobří (např. máme dobře fungující a spolupracující kolektiv)

✓ V čem jsme si jisti (např. máme podporu rodičů a zřizovatele)
✓ Co nám jde (např. komunikace, spolupráce)

- Jaké překážky přináší zapojení do více projektů najednou a jak se s tím vypořádat?

✓ Náročná organizace a plánování

✓ Může to způsobit chaos a zahlcenost



DĚKUJI ZA POZORNOST☺

Základní škola a Mateřská škola Nové 

Veselí, příspěvková organizace
Na Městečku 1

592 14 Nové Veselí

Monika Kovalská
E-mail: ms.nove.veseli@seznam.cz
https://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/
Telefon: 608 083 256, 733 132 583

https://mapy.cz/s/3imgA
mailto:ms.nove.veseli@seznam.cz
https://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/

