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Modul 1 � Klíèová role pedagogù mateøských �kol pøi
zmìnì stravovacích návykù dìtí

Tento modul poskytne pracovníkùm mateøských �kol nástroje k identifikaci svých rolí pøi vytváøení kultury zdravého a
udr�itelného stravování v mateøské �kole. 

Jaké jsou cíle tohoto modulu?

Díl 1. Porozumìt klíèové roli zamìstnancù mateøských �kol vedoucí k rozvoji kultury potravin a stravovacích návykù

Díl 2. Uvìdomit si mo�nosti a výzvy zamìstnancù mateøských �kol

Díl 3. Najít oblasti pro akce v mateøských �kolách, které se týkají jídla

Po skonèení tohoto modulu budu umìt�

Reflektovat stravovací návyky, hodnoty a pøístupy týkající se jídla, vhodného stravovacího chování nebo1.
stolování a urèit trvalý úèinek zamìstnancù �kolky na rozvoj dìtských stravovacích návykù.
Identifikovat roli zamìstnancù �kolky k vytváøení povìdomí o zdravé, spoleèensky a organicky udr�itelné kultuøe2.
jídla v mateøské �kolce.
Poznat, které jsou ty oblasti pro akce, pokud pøijde na jídlo ve �kolkách a co mù�e být zmìnìno na stravovacích3.
návycích, zdravìj�ích jídlech a udr�itelnosti.
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Díl 1: klíèová role zamìstnancù mateøských �kol
vedoucí k rozvoji kultury potravin a stravovacích
návykù

V tomto díle se nauèíte:

pøemý�let o kultuøe jídla a stravovacích návycích v mateøské �kole1.
zva�ovat stávající pravidla a regulace zabývající se jídlem2.
pozitivnì ovlivnit dìtské stravovací návyky3.

Úvod do tématu:

Vyvá�ená strava pomáhá k nezbytnému pøínosu zdraví a udr�itelnosti. V mateøské �kole mù�e nabídka, prezentace a
pedagogické vedení pomoci k formování lep�ího náhledu na zdravé jídlo a stravovací návyky obecnì. Úkoly a denní
rutina pedagogù a zamìstnancù �kolek se v posledních letech radikálnì zmìnily. Poèet hodin, které dítì stráví ve �kolce
èi �kole, se zvy�uje. To vede ke zvý�ení poètu jídel, které tam dítì sní, nìkdy a� k úplnému maximu. Zvy�ující se poèet
dìtí migrantù nebo uprchlíkù s rùznými nábo�enskými nebo kulturními po�adavky by mìl být úspì�nì zaèlenìn do
stravovací rutiny �kolky. Tím pádem se zvy�ují poplatky za vývoj zdravých a udr�itelných stravovacích návykù ve
�kolkách. Pedagogové a zamìstnanci �kolky hrají v tomto procesu �ivotnì dùle�itou roli.

Kapitola 1 � Kultura jídla a stravovací návyky � odkud
pocházejí?

Stravovací návyky, které dìti praktikují v raném dìtství, ovlivní dal�í pøístup ke zdravému a vý�ivnému stravování
v budoucí dospìlosti. Výzkum ve vý�ivové situaci u dìtí ukázal, �e je tøeba nìco zmìnit. V mateøské �kole mù�e
nabídka, prezentace a pedagogické vedení pomoci k formování lep�ího náhledu na zdravé jídlo a stravovací návyky
obecnì. Spoleèné stolování podporuje smysl pro sounále�itost a pøiná�í pozitivní vliv do vyvá�enosti skupiny. Chu�,
kvalita jídla, atmosféra a pozornost jsou základem pro vychutnání si jídla a pití ve spoleènosti jeden druhého.  Tím
pádem spoleèné jídlo má velmi dùle�itou funkci v denní struktuøe bìhu �kolky.
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Prvním krokem je zji��ování, jaké hodnoty a pøístupy
k jídlu a stravovacím návykùm, vyhovují pedagogùm
nebo peèovatelùm. Potom mohou zamìstnanci
�kolky rozhodnout, jaká jsou základní pravidla a co
je potøeba dodr�ovat.

Metody, jak reflektovat osobní stravovací návyky ve va�em týmu:

Zahøejte se s kuchaøským profilem ka�dého èlena týmu. Rady najdete v Listu aktivit v sekci �kuchaøský profil�.
Ptejte se lidí ve va�em týmu na otázky ze seznamu �Uvìdomte si své stravovací návyky�.
Vý�ivový �ivotopis � rady, jak na nìj najdete v Listu aktivit pod názvem �Vý�ivový �ivotopis�.

V kontrolním seznamu �Uva�ování o kultuøe jídla a stravovacích návycích ve �kolce� najdete otázky, které vám mohou
pomoci uvìdomit si statut quo a vyvinout bì�né hodnoty a pøístupy va�eho týmu (zahrnujícího jak pedagogy, tak
zamìstnance kuchynì). Jít se podívat, jak probíhá jídlo v jiné �kolce, mù�e být velmi zajímavým a pøínosným zá�itkem.

Kapitola 2 � Stát se vzorem a zpochybòovat obtí�né a
zastaralé pøedpisy a pravidla

V oblasti jídla a pití je mnoho mo�ností, jak se vzdìlávat. Co je dobré pro mì, co je dobré pro �ivotní prostøedí, klima? Ve
druhém díle najdete spoustu hodnotného know-how a rad, jak zvý�it kvalitu jídla ve �kolce.

Výzkum dokázal, �e stravovací návyky rodièù, ale i zamìstnancù �kolek, má velký vliv na chování dìtí. V práci s dìtmi je
tedy dùle�itá autenticita a empatie � v�dy, tím pádem i u jídelního stolu.

Zde najdete pár bodù, které vám pomohou pøehodnotit dosud zavedená pravidla:

Jaký je za pravidlem zámìr?
Mohu toho dosáhnout i bez pravidel?
Co je lep�ího na zavedení pravidla, ne� na aktivitu bez tohoto pravidla?

Vy�krtnout nìkterá zavedená pravidla mù�e být velmi osvobozující.

V následujícím kontrolním seznamu �Pravidla a regulace� najdete ta nejèastìj�í pravidla a inspiraci na jejich
zpochybnìní:

Checklist: Rules and regulations (docx - 73kB)

Kapitola 3 � - Rozvíjení vstøícného prostøedí v mateøské
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�kole

V dobì, kdy dìti dosáhnou vìku �kolní docházky, jsou jejich stravovací návyky, chu�ové preference, hodnoty a
pøedstavy o jídle a vý�ivì pevnì stanoveny. Zamìstnanci mateøské �kolky jsou zodpovìdní za zalo�ení podpùrných
podmínek a pracovního rámce pro zdravou a udr�itelnou kulturu jídla a atmosféry ve �kolce. Také musí rozhodovat o
tom, co se bude ve �kolce vaøit, vzhledem ke zdravému, vyrovnanému a udr�itelnému výbìru potravin. V souladu s tímto
rámcem si dìti mohou vyvinout dal�í stravovací návyky a chu� k jídlu bez pøidaného tlaku.

Faktory, které ovlivòují atmosféru stolování, jsou:

Design místnosti a stolu (mìl by být pøátelský, nádobí barevné, pìkné dekorace místnosti a stolu, dostateènì
jasné svìtlo, jednoduché na úklid, dostateènì velký stùl pro v�echny, nízká úroveò hluku, �)
Uspoøádání sezení (table fellowship)
 Rituály a rozvrh (pevné èasy stolování nebo jídelní bloky s dostatkem èasu na vychutnání jídla, rituály na
zaèátek jídla jako pøípitek na zaèátku, debaty okolo stolu,�)
Zapojení se (napøíklad do prostírání stolu, designu dekorací na stole, slu�eb,�)
Kvalita jídla (více ve 2. modulu)
Mo�nost samostatného doplòování jídla (ohodnocení pocitu hladu, síla vlastní kompetence)
Mo�nost spoleèného jídla se zamìstnanci �kolky/kuchynì (zamìstnanci jí spoleènì s dìtmi)

Díl 2: Mo�nosti a výzvy pro zamìstnance mateøských
�kol pro zmìnu podmínek ve �kolkách a základních
�kolách

V tomto díle se nauèíte:

Urèit potravinové standarty ve �kole/ce i v pracovní náplni1.
Postavit vý�ivový tým a rozdìlit bì�né úkoly2.
Vytvoøit plán akce a dobré rámcové podmínky3.

Úvod do tématu:

Jídlo a vý�iva jsou jednou z nejdùle�itìj�ích èástí lidské kultury. Donedávna bylo vìdìní o jídle pøedáváno v rodinách
z generace na generaci, a vý�iva byla zalo�ena na sezonách a místních produktech. V posledních dekádách ale
technologický pokrok, globalizace a pracovní prostøedí naru�ili tradièní pøenos informací o vý�ivì. Dìti stráví více a více
hodin dennì ve �kolce èi �kole. Jejich povìdomí o pøípravì jídla, produktech a vý�ivì se vyvíjí tam. Stravovací návyky,
vzdìlání o chuti, hodiny vaøení a povìdomí o kulturním dìdictví jsou vytváøeny v denním rytmu náv�tìvy �kolek/�kol.
Práce s jídlem a vý�ivou ve �kolkách má vliv na zdraví, udr�itelnost, místní rozvoj a kulináøskou tradici. Zamìstnanci
�kolky by se s touto skuteèností mìli vypoøádat.
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Kapitola 1: Kvalita jídla v mateøské �kolce je týmovou
prací

Stravování dìtí ve �kolce zahrnuje snídani, obìd, svaèiny a pití. Vý�iva a udr�itelná kvalita nejsou jediné dùle�ité vìci, je
potøeba klást dùraz i na rozvíjení správných stravovacích návykù, dobré atmosféry, mezikulturní komunikaci a
pedagogickou práci.

To, co pova�ujete za dobré a kvalitní, závisí na zamìøení �kolky. Mnoho rùzných úèastníkù provozu �kolky má vliv na
vydávání jídla a pití a v�ichni mají rùzné úkoly, pøedstavy, pøání a mo�nosti.

V následujících ilustracích uvidíte typické úèastníky provozu jídelny èi výdejny jídla ve �kolce. Ka�dý z nich má jiné
pøedstavy o tom, co znamená �dobré jídlo�. Vzájemné porozumìní tìmto pøedstavám je prvním krokem k zavedení
kvality jídla a potravinové kultury ve �kolce.

Zamìstnanci �kolky mohou být hybnou silou pro vytvoøení vý�ivového týmu. Ideální poèet èlenù je od pìti do osmi lidí.
Na první schùzce týmu diskutujte o pøedstavách a nárocích ka�dého èlena.

Otázky, které Vám mohou pomoci k lep�ímu pochopení se navzájem, jsou:

Jak cílová skupinu nabídku jídla/stravování vnímá?
Mohou v�ichni èlenové vyjádøit své pøání?
Jsou tato pøání naplòována?
Je nabídka jídla a pití zavedena i do pedagogické èásti �kolky?

Kapitola 2: Stanovení a sledování realistických cílù

Mateøská �kolka má perfektní pøíle�itost pro propagaci zdravého a udr�itelného �ivotního stylu, proto�e pøes dìti se
dostanete ke v�em pøíslu�ným vìkovým skupinám. Zamìstnanci �kolky hrají klíèovou roli ve zlep�ování kvality jídla a
rozvíjení stravovacích návykù, kvùli úzkému vztahu mezi nimi, dìtmi, prací a rodièi. Oni jsou hybnou silou a mají
mo�nost stanovit standarty potravin, stejnì jako zdravou a udr�itelnou stravu.

4 kroky, jak vylep�it jídlo ve �kolce

Zahajte postavení vý�ivového týmu s pravidelnými schùzkami (asi 3x roènì)1.
Sbírejte od svých zamìstnancù jejich oèekávání, pøijímejte rozmanitost, urèete bì�né úkoly (odborníci � odkaz na2.
Modul 2)
Vytvoøte plán akce a správný rámec podmínek3.
Regulujte pøezkoumávání standardù, aktuální informace na týmových schùzkách4.
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�Motivace je to, co Vám pom!�e za"ít. Zvyk je to, co Vás udr�í pokra"ovat.� Jim Ryun

Plán akce je detailní plán popisující úkony, které jsou potøeba vykonat, abyste dosáhli zvoleného cíle. Kdy� si plán
sestavujete, mù�ete následovat kroky, které Vám pomohou k úspìchu.

Nejdøíve sesbírejte v�echny nápady na to, jak dosáhnout urèitého zámìru. Poté si vyberte ty nejslibnìj�í. Tabulkový
formát plánu Vám ulehèí plánování a uká�e Vám pøehled v�ech krokù. Tyto kroky by mìly být jasné a akèní, ne nejasné
a vágní. V následujícím kontrolním seznamu najdete pøíklady plánù a �ablon, které mù�ete vyu�ít ve své �kolce.

Tip: Strukturní zmìny, které zavedete do své denní rutiny, vydr�í déle ne� jednotlivé projekty.

Checklist: Example of an action plan (docx - 75kB)

Checklist: Template action plan  (docx - 73kB)

Chapter 3 � Opportunities for inclusion and cooperation
with all players

To take and accept the responsibility for boarding in kindergartens, opens kindergartens for new themes and new
surroundings. Use of the possibilities and cooperate with all players to improve knowhow and quality of food. Examples
for such cooperations can be:

Invitations � invite the chef/kitchen staff to discuss/cook/taste with children
Excursions to farms/food maker/kitchen
Tasting sessions with producers and parents
Gardening with parents
Harvesting on farms of producers
Children´s conference with mayor/headmaster�

Visit on Bio-Farm Schörkhofer, Youtube-link: https://www.youtube.com/watch?v=E2lB9nulsEE

Visit in Bakery Mattighofen, Youtube-link: https://www.youtube.com/watch?v=G2Q2DtLoqAg

Apple jus-production, Youtube-link: https://www.youtube.com/watch?v=5Q-Gfgkb4g8

Díl 3: Co mù�e udìlat v oblasti stravování

V tomto díle se nauèím:

Rozumìt vzájemným závislostem mezi zdravými dìtmi, výbìrem potravin a kuchaøù, �ivotním prostøedím a1.
klimatem
Vypracovat pokyny pro program zdravého udr�itelného stravování v mateøských �kolách2.
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Kapitola 1: Ujmìte se iniciativy: Vzory zdravého
stravování

Vzhledem k vìdecky stanovenému vztahu mezi stravou a øadou chronických onemocnìní, vy�aduje WHO zamìøení se
na prevenci je�tì pøed porodem, a to zlep�ením nutrièního stavu bìhem v�ech fází �ivota. Zdravé stravování pøímo
ovlivòuje zdravý rùst a vývoj a pøispívá ke kvalitì �ivota. Zavedení zdravých stravovacích návykù v raném vìku poskytuje
kritický základ pro dobré stravovací návyky u star�ích lidí a je také sociálním a finanèním pøínosem pro spoleènost.

Pøed�kolní zaøízení a �koly by mìly být odpovìdné za uèení dìtí o potravinách a vý�ivì. Programy uèení by mìly
poskytovat pøíle�itosti pro rozvoj praktických potravinových dovedností souvisejících s pìstováním, výbìrem,
skladováním, pøípravou, vaøením a servírováním potravin. Uèební prostøedí zahrnuje stanovení pravidelných
stravovacích èasù (snídanì, pøestávka na ovoce, obìd, odpolední obèerstvení, veèeøe) a bezpeèné a pohodlné místo,
kde se jídlo konzumuje. Pøíle�itost pro pøíjemné spoleèenské a kulturní spolupráce pøi jídle v relaxaèním prostøedí
povzbuzuje dìti k rozvoji zdravých stravovacích návykù a sni�uje pravdìpodobnost vynechávání jídel. Více naleznete v
modulu 2 (odkaz) a modulu 4 (odkaz).

Výzvy k zdravému stravování pøi péèi o dítì:

Rozmanitost nabídky jídel
Prostøedí na stravování
Vzory
Benefièní akce / speciální akce
Plakáty, knihy, displeje bez podpory

Øe�ení pro zdravé stravování pøi péèi o dítì:

Rozvíjení nebo podpora politiky zdravého stravování
Podpùrné plakáty, knihy a vizuální vývìsky
Zahrnutí zpráv o zdravé vý�ivì jako souèást plánování a èinností programu
Rozdìlení odpovìdnosti (vztah stravování � Vy rozhodujete, co a kdy, dítì rozhoduje, kolik)

Kapitola 2: Pokyny pro zdravý a udr�itelný potravinový
program mateøské �kol

Co to znamená?

Udr�itelné potraviny jsou ty, které jsou vyrábìny, zpracovávány, nakupovány, prodávány a konzumovány
zpùsobem, který poskytuje sociální výhody, pøispívá prosperujícím místním ekonomikám, které vytváøejí dobrá
pracovní místa, zaji��ují �ivobytí, zlep�ují zdraví a rozmanitost rostlin i zvíøat, chrání pøírodní zdroje, jako je voda
a pùda, a pomáhají øe�it zmìnu klimatu.
Zdravá vý�iva je taková, která pomáhá udr�ovat nebo zlep�ovat celkové zdraví. Poskytuje tìlu základní vý�ivu:
tekutiny - odpovídající aminokyseliny z bílkovin, nezbytné mastné kyseliny, vitamíny, minerály a odpovídající
kalorie. Po�adavky na zdravou vý�ivu lze splnit rùznými rostlinnými a �ivoèi�nými potravinami. Zdravá vý�iva
podporuje energetické potøeby a zaji��uje vý�ivu bez vystavení se úèinkùm toxicity nebo pøírùstku hmotnosti z
nadmìrné spotøeby.
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Zdravé stravovací návyky se vztahují k pravidelnému a zdravému pøíjmu potravin pocházejících z rostlin:
zeleniny, ovoce, celozrnných peèiv a lu�tìnin (fazole, hrách, èoèka) a omezení vysoce zpracovaných potravin.
Zdravé stravování znamená jíst rùzné potraviny, které vám poskytují �ivin potøebné k udr�ení zdraví, dobrému
pocitu a dostatku energie.
Zdravé stravovací prostøedí je prostøedí, které �ákùm poskytuje: vý�ivné a pøita�livé potraviny a nápoje,
dùsledné a pøesné sdìlení o správné vý�ivì, a zpùsoby, jak se nauèit a praktikovat zdravou vý�ivu. Zamìstnanci
mateøských �kol a rodièe by mìli na toto prostøedí klást velký dùraz. Prokazováním zdravého stravování apelují
na �áky, aby si uvìdomili, proè je dùle�ité konzumovat zdravìj�í potraviny a nápoje.

Ukázka pokynù ke zdravému a udr�itelnému potravinovému programu v mateøských �kolách:

Pøijmìte vý�ivovou politiku, která podporuje zdravou vý�ivu prostøednictvím výuky ve tøídì, podporuje stravovací
prostøedí a doporuèuje venkovní vzdìlávání (odkaz na modul 1).
Vývoj a vzdìlávací program týkající se potravin, který vytváøí základy zdravého stravování, doporuèuje zdravou
vý�ivu a upøednostòuje zvý�ení denní konzumace ovoce a zeleniny. Podporujte èasté pití èisté èerstvé vody z
vodovodu (odkaz na modul 2).
Bezpeènost potravin zahrnuje správnou manipulaci s potravinami z farmy a� na talíø, vèetnì fází pøepravy,
pøípravy a skladování, aby se minimalizovalo riziko výskytu onemocnìní souvisejících s potravinami. Vìt�ina
procesu je pøedmìtem legislativy, ale ne v�e (pøed�kolní spoleèenské události, pøíprava a konzumace jídla jako
výukové a uèební aktivity apod.) Podpora zdraví dìtí, kteøí mají potravinové alergie, potravinovou intoleranci
nebo zvlá�tní dietu (odkaz na modul 2).
Vìnujte zvlá�tní pozornost prostøedí vzdìlávání (odkaz na Modul 3 a Modul 4).
Posílení pozitivní komunikaci a vztahù s rodinami na podporu výsledkù zdravé vý�ivy pro dìti (odkaz na Modul 4
a Modul 5).

Klíèové aktivity

Vytvoøte v mateøské �kole "tým pro zdravé stravování" 1.

 Zamyslete se nad stávajícími stravovacími návyky, pravidly a pøedpisy s personálem mateøské �koly2.

Stanovte spoleèné cíle pro standardy kvality v oblasti stravování a vzdìlávání o jídle3.

Vytvoøte akèní plán4.
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Modul 2: Jak zvý�it kvalitu a zajistit udr�itelnost
potravin

Cílem modulu je pomoci vám porozumìt základùm zdravé vý�ivy dìtí, pochopit, jak pokrmy správnì pøipravovat a zjistit,
co znamená udr�itelné vaøení. 

Jaký je cíl tohoto modulu?

Díl1. Porozumìt základùm vý�ivy dìtí

Díl 2. Pochopit, jak mù�ete zajistit, aby bylo jídlo v mateøských �kolkách správnì pøipravované

Díl 3. Zjistit, co znamená udr�itelné vaøení a jak jej provádìt

Po ukonèení tohoto modulu budu vìdìt:

jaké mají potøeby nejmen�í dìti, dìti v mateøských a základních �kolách a jaké zdravotní problémy souvisejí s1.
nezdravými stravovacími návyky.
jak jsou pøipravovány obìdy, snídanì a odpolední svaèiny v kuchyni �kolky?2.
co znamená udr�itelná a zdravá vý�iva, jak vypracovat plány s pracovníky kuchynì a jak jednat s kuchaøem,3.
který spìje ke zmìnám ve stravovacích plánech smìrem k udr�itelnosti krok za krokem.
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Díl 1: Základy vý�ivy dìtí

V tomto díle se dozvím, jak:

1 rozli�it stravovací potøeby dìtí podle jejich vìku

2 rozli�it správné základy zdravého a udr�itelného výbìru potravin

3 pochopit, jak se energetická køivka mìní v prùbìhu dne

Úvod do tématu

Kdy� si dìti jídlo doma a ve �kolce u�ívají, vyvine se jim vyvá�ené vý�ivové chování zcela pøirozenì. Nejdùle�itìj�ím
pravidlem je, �e dospìlí urèují, co se k jídlu podává, a dìti si vyberou, co chtìjí jíst.

Kapitola 1: Pøísun �ivin dle vìkových kategorií

Svìtová zdravotnická organizace (WHO) vydala obecná nutrièní pravidla
(http://www.who.int/nutrition/topics/5keys_healthydiet/en/)

WHO doporuèuje:

kojit dìti
jíst rozmanité potraviny
jíst velké mno�ství zeleniny a ovoce
jíst prùmìrné mno�ství tukù a olejù
jíst trochu soli a cukrù

Kromì toho WHO vypracovala �politiku vý�ivy pro �koly�

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/152218/E89501.pdf?ua=1)

Kapitola 2: Výbìr jídel 
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Pravidla pro správnou vý�ivu jsou:

dostatek vody nebo jiných neslazených nápojù
ka�dý den zeleninu, ovoce, obiloviny a/nebo brambory
�ivoèi�né produkty, jako je maso, klobásy, ryby, vejce, ale také mléko a mléèné výrobky, jako je sýr, tvaroh,
jogurty
spí�e ménì: soli, cukru, sladkostí, bufetového a tuèného jídla. To platí zejména u produktù bohatých na tuky s
vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, jako jsou napøíklad èokoláda, chipsy a podobnì.

Následující nutrièní pyramida je doplnìna o aspekty udr�itelnosti. Poskytuje jídlo z regionu nebo fair trade, ekologické a
sezónní potraviny, stejnì jako co nejvíce èerstvých surovin. Vzhledem k tìmto aspektùm je mo�né kromì nutrièních
hodnot zahrnout i dal�í kritéria pro rozhodování pøi výbìru potravin. Podrobnìj�í informace naleznete v 3. dílu.

Vyvá�ené jídlo a pití

Plnohodnotná strava nám poskytuje dostateènou, ale ne pøíli�nou energii, stejnì jako v�echny �iviny ve správném
mno�ství a v optimálním pomìru. Zabezpeèuje zásobování sacharidy, bílkovinami a tuky ve vyvá�eném pomìru a
poskytuje dostateèné mno�ství vitamínù, minerálù, dietních vláken a vedlej�ích rostlinných produktù.

Ka�dá �ivina splòuje v organismu �ivotnì dùle�ité funkce. Av�ak �ádná potravina, ani potravináøská skupina neobsahuje
v dostateèném mno�ství v�echny potøebné �iviny.

Celozrnné produkty pøispívají k dodávání sacharidù a vitamínù B, zatímco zelenina a ovoce jsou bohaté na vitamín C a
!-karoten.

Mléko a mléèné výrobky obsahují spoustu vápníku, maso mnoho �eleza a ryby hodnotné mastné kyseliny.

Abychom mohli tìlu poskytnout v�echny nezbytné �iviny, je zapotøebí rozmanitost stravy. Není to v�ak jen výbìr jídla, ale
také mno�ství hraje dùle�itou roli.

Nápoje jsou nejvìt�í potravinovou skupinou s denním objemem pitné vody kolem 1,5 litru. Potom následují rostlinné
potraviny, obiloviny, brambory, zelenina a ovoce. Vytváøejí základ plné stravy a dodávají sacharidy, bohaté vitamíny,
minerály, vlákninu a vedlej�í rostlinné produkty. �ivoèi�né produkty doplòují denní plán jídla v malých porcích a mìly by
mít co nejni��í obsah tuku. Poskytují tìlu vysoce kvalitní bílkoviny, vitamíny a minerály. Potraviny bohaté na tuky by mìly
být konzumovány spí�e zøídka. Kvalita zde hraje rozhodující úlohu, proto�e rostlinné oleje dodávají esenciální mastné
kyseliny.

Ten, kdo si vybírá ze v�ech sedmi skupin potravin, zohledòuje kvantitativní pomìr a dbá na potravinovou rozmanitost
jednotlivých skupin potravin, si vytváøí nejlep�í podmínky pro plnohodnotnou stravu.

Kapitola 3 - Jezte po celý den - výkonnostní køivka

Bìhem dne by mìlo být konzumováno pìt jídel, a to jedno teplé a dvì studená hlavní jídla (snídanì, obìd a veèeøe), dvì
jídla mezitím, dopoledne a odpoledne. Jedno z hlavních jídel by mìlo být teplé, ale je zcela jedno, zda v poledne nebo
veèer. Kromì toho byste bìhem dne mìli vypít spoustu tekutiny. V závislosti na vìku se doporuèují 800 ml a� 1,5 litru.
Pravidelná spotøeba jídla bìhem dne nezvy�uje hladinu glukózy v krvi a dìti tak dosahují lep�ího výkonu a koncentrace.
Jídla se vzájemnì doplòují a dávají dìtem a dospívajícím optimální sílu na celý den.

5 jídel dennì - v mateøské �kolce a doma

Vzhledem ke stále se prodlu�ujícímu èasu, který dìti ve �kolce tráví, jedí vìt�inou ètyøi z pìti jídel za den právì tam.
Nìkteré �kolky dokonce nabízejí i veèeøi. V následujícím textu jsou doporuèení týkající se slo�ení jednotlivých jídel, která
jsou sestavována z nutrièního fyziologického hlediska. V pomìru k dosa�ení optimální výkonostní køivky by mìl být
energetický pøíjem u dìtí rozdìlen zhruba takto:

25% první snídanì
10% pøesnídávka ve �kolce
30% obìd
10% odpolední svaèina
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25% veèeøe

Díl 2: Jídla v mateøské �kolce

V tomto díle se dozvím, jak:

rozli�ujeme systémy stravování1.
vytvoøit zdravý potravinový plán2.
vyjednávat s dodavatelem udr�itelnìj�í produkty3.

Úvod do tématu:

Zaøízení kuchynì se v mateøských �kolkách znaènì li�í. Vìt�í �kolky s dobøe vybavenou kuchyní a personálem mohou
vaøit s èerstvými pøísadami. Pro nì je snadnìj�í integrovat sezónní, regionální a ekologické potraviny, ne� pro ty, které
pracují s vìt�ím mno�stvím zmrzlých nebo convenience  food. Nezále�í ale tolik na vaøení ve �kolce nebo dová�ení
potravin, jako na snaze smìrovat �kolní stravování smìrem ke zdraví a udr�itelnosti. Z hlediska vý�ivy by dítì mìlo jíst
pìt jídel dennì, obvykle tøi v mateøské �kolce. Kapitola 2 popisuje, jak lze organizovat zdravý výbìr jídla bìhem dne.

Kapitola 1 � Rùzné systémy pøípravy pokrmù

Kromì kvality pou�itých potravin je také dùle�ité, jak jídlo pøipravujeme. Nejlep�í chu� a nejvy��í mno�ství ingrediencí
získáte vaøením z èerstvých produktù (èerstvá nebo smí�ená kuchynì). Mezi pøípravou a konzumací jídla by nemìl být
�ádný èas. Pokud se potravina neuchovává na místì, musí se jídlo ohøát nebo udr�ovat v teple. Dùle�ité �iviny a dobrá
konzistence jsou tak èasto ztraceny.

Zeptejte se, odkud pochází dodavatel, jaký systém pou�ívá a jak mù�e mateøská �kolka poskytnout èerstvé potraviny a
ovoce, aby kompenzovalo mo�né ztráty vitaminù. Nevýhody pøevá�nì prùmyslovì vyrábìných výrobkù jsou vysoká
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spotøeba energie v chladicím øetìzci, stejnì jako pøípadná zmìna chu�ových pohárkù díky chuti �pøedpøipraveného jídla�,
která mù�e pùsobit a� do dospìlosti. V neposlední øadì jsou hotové výrobky dra��í ne� èerstvá kuchynì.

Èerstvá kuchynì - v�e je èerstvì pøipravené na místì
Smí�ená kuchynì - nìkteré z produktù jsou èerstvì uvaøené a nìkteré jsou pøedpøipravené
Regeneraèní systémy - pøedpøipravené potraviny jsou chlazené nebo ohøívané ve �kolce
Teplé potraviny - pøedvaøené jídlo dodává poskytovatel stravování a pokrmy se vydávají ve �kolce

Kapitola 2: plánování jídel

Vyvá�ené denní a týdenní plánování jídel a rùzné pou�ité potraviny

Dospìlí nastavují èasy pro jídlo ka�dý den. Poskytují jídlo takovým zpùsobem, �e si dítì ji� ve vìku batolete vybere, co
by chtìlo jíst a kolik. Pouze tímto zpùsobem mù�e u dítìte vzniknout pøirozený pocit hladu a nasycení. Je tøeba vìnovat
pozornost prioritním potravinám podporujícím zdraví. Vedle schopností rozhodovat se, se rozvíjí také zodpovìdnost.

Snídanì (a veèeøe)

Prvním jídlem ve �kolce mù�e být u� snídanì. Buï ji �kolka nabízí, nebo si dìti pøinesou peèivo a jiné potraviny s sebou.
Pokud �kolka snídani pøipravuje, mìla by být kompletní a zdravá. Rodièe mohou obdr�et seznam s po�adovaným
obsahem potravin na pøípravu jídla. Na seznamu je napsáno to, co si mohou dìti pøinést, ne to, co nesmìjí. Tento
seznam je motivující a inspirativní. Veèeøe by mìla být navr�ena podle stejných pravidel, pokud byl obìd teplým jídlem.

Snídanì je nejdùle�itìj�ím jídlem pro dobrý zaèátek dne:

zásoba energie
pøiná�í výkon a soustøedìní
�ádná nebo nezdravá snídanì mù�e zapøíèinit únavu, nekoncentrovanost a zpomalenost u dìtí

Takhle vypadá snídanì (a chléb na veèeøi), 4 stavební bloky pro zdravé a vyvá�ené snídanì:

nápoje, napø. voda nebo bylinné èaje
obilné produkty, napø. chléb nebo müsli
ovoce a èerstvé potraviny, napø. jablko, banán, rajèata, mrkev, okurka
mléko a mléèné výrobky, jako je jogurt, sýr nebo tvaroh, by mìly být konzumovány sporadicky

Nápady na snídani:

müsli s mlékem a ovocem
celozrnný chléb se sýrem a zeleninou na prou�ky, ovocem a 1 sklenicí mléka
celozrnné toasty s èerstvým sýrem a plátky ovoce, s 1 sklenicí ��ávy
cereálie s jogurtem a su�eným ovocem, s 1 sklenicí ��ávy
celozrnný chléb s koøenìnou náplní a plátky okurky, ovoce, s 1 sklenicí mléka
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Zdroj: OptimiX (www.fke-do.de) 

Obìd

V pøípadì mateøských �kolek, kde probíhá vaøení, by mìlo být jídlo pro star�í dìti naplánováno tak, aby se z nìj mohla
pøipravit i ka�e pro nejmen�í dìti.

Z hlediska udr�itelnosti je pøi výbìru potravin tøeba vzít v úvahu následující:

Je zohlednìna sezónní nabídka a výrobky jsou z daného regionu, aby se dosáhlo krátké dopravní vzdálenosti a
podpoøe regionální hodnoty.
Potraviny pocházející z ekologického zemìdìlství se osvìdèily jako �etrné k �ivotnímu prostøedí a bio ovoce,
zelenina a obilí jsou ménì kontaminovány jedy, a proto jsou lep�í ne� tradièní potraviny.
Ryby z udr�itelného rybolovu zaji��ují ochranu oceánù.
Rý�e a jiné exotické plodiny, jako je quinoa, proso nebo amaranth, jsou ideálnì fair tradeové.

Známá jídla samozøejmì nabízejí jistotu a jsou konzumována preferovanì. Aby bylo zaji�tìno, �e nabídka nebude
jednostranná, je v�ak dùle�ité nabídnout nejen známé potraviny, ale také ty neznámé. Je dùle�ité vìdìt, �e vývoj chuti
trvá urèitou dobu. Mnoho jídel musí být vyzkou�eno pìtkrát a� desetkrát, dokud dítìti nezachutnají.

Kdy� mateøská �kolka vaøí sama, mù�e si urèovat nabídku v rámci týdenní struktury. Pokud se jídlo dová�í, lze týdenní
nabídku porovnat s tìmito doporuèeními. V pøípadì více dová�ených jídel za den, musí uèitel/ka zaruèit správné poøadí
servírování.

Odpolední svaèina

Nabídnìte dìtem nápoj. Dobrou záchranou �íznì je pramenitá voda s trochou ovocné ��ávy.

Odpolední obèerstvení by mìlo být podáváno od 15:00 do 16:00 hod, aby byla zaji�tìna dostateèná èasová vzdálenost
od ostatních jídel. Sladkosti nebo slané obèerstvení není z fyziologických dùvodù vý�ivy nutné. Èasto je i tak souèástí
rodinného nebo ka�dodenního �ivota. Proto by se sladkosti mìly nabízet odpoledne pouze výjimeènì.

Obèerstvení mezi hlavními jídly se mù�e skládat z:

Ovoce: nakrájená jablka, hru�ky, banány atd.
Zelenina: Zeleninové prou�ky z paprik, okurkù, mrkví apod.
Obiloviny: celozrnný chléb nebo chléb sr sýrem nebo ovesné vloèky s mlékem èi jogurtem
Mléko a mléèné výrobky: jogurt nebo tvaroh s kousky ovoce
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Kapitola 3 - Mateøské �kolky bez zamìstnancù kuchynì

Zda je jídlo èerstvì uvaøeno nebo dovezeno, je rozhodující faktor, který ovlivòuje chu� jídla servírovaného dìtem.  Pøi
výbìru dodavatele je kromì pou�ívání bio potravin, dùle�itá také kvalita dodávaného jídla. Otázka, zda je jídlo uvaøené
ve �kolce nebo dovezeno, èasto není otázkou osobních postojù, ale pøedev�ím závisí na osobním klíèi nebo na
stávajícím rozpoètu instituce. V�echny systémy stravování - a� ji� vaøení na místì, zmrazování nebo dová�ení potravin -
mají své výhody a nevýhody. Kontaktujte prodejce a po�ádejte je o biopotraviny. Vzhledem k nárùstu poptávky se
kuchaøi obvykle pøizpùsobují po�adavkùm zákazníkù.

Ohøívání jídla, nepøítomnost nìkterých pøísad, absence geneticky modifikovaných potravin, a zapojení rodièù a dìtí do
pøípravy jídla jsou jen pár body, které by mìly být vyjasnìny. Uva�ujte o dodavateli jako o partnerovi, s ním� vyvíjíte
koncept stravování ve va�em zaøízení.

Mo�nosti pøípravy èerstvého jídla i bez dová�ení potravin (snídanì, svaèina, pøílohy)

Ka�dý, kdo je zásobován dová�eným teplým i studeným jídlem, mù�e pøipravit a nabízet èerstvé potraviny, které se
servírují k teplým jídlùm. Vhodné jsou napøíklad následující pøílohy: èerstvé brambory, celozrnné obiloviny, celozrnné
nudle, proso,� Kromì toho lze zeleninu pøipravit i v malém mno�ství. Nabídka salátù a syrových potravin pøiná�í jídlu
èerstvost. Saláty, zeleninové tyèinky a ovoce jsou skvìlým zpùsobem, jak dìtem nabídnout vitamíny a minerály.

Díl 3: Trvale udr�itelné vaøení

V tomto díle se dozvíte:

co znamená pojem udr�itelné potraviny1.
podrobnìj�í informace o: ekologických, regionálních a sezónních potravinách, spravedlivém obchodu a2.
udr�itelných rybách
strategie, jak udr�et náklady v mezích3.

Úvod: Co jsou udr�itelné potraviny?

Neexistuje v�eobecnì uznávaná definice udr�itelných potravin, ale obecnì se udává, �e by zpùsob výroby, zpracování,
pøepravy a pøepravy jídla mìl minimalizovat negativní a maximalizovat pozitivní zdravotní, sociální, ekonomické a
environmentální dopady na �ivotní prostøedí. V zásadì by udr�itelné potraviny mìly odrá�et základní principy
udr�itelného rozvoje, a tím uspokojovat potøeby souèasné generace, ani� by ohrozily schopnost budoucích generací
uspokojovat své vlastní.

Vzhledem k tomu, �e potravinový systém je tak slo�itý, udr�itelné potraviny nutnì zahrnují øadu rùzných otázek. Èerstvé,
ekologické, sezónní a místní jídlo je urèitì souèástí toho, co lze pova�ovat za udr�itelné, ale existuje mnoho dal�ích
otázek, jako je napøíklad zdravá vý�iva, dobré �ivotní podmínky zvíøat, voda a energetická úèinnost a sni�ování plýtvání
jídlem. Ve skuteènosti je seznam otázek o udr�itelných potravinách neomezený a nakonec musí být definice udr�itelných
potravin ponechána na individuální interpretaci. V tomto modulu se podrobnìji zabýváme nìkterými problémy.
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Kapitola 1: Ekologické, místní a sezónní potraviny a
proè je rozumné sní�it spotøebu masa

V této kapitole se dozvíte více o ekologických, regionálních a sezónních pokrmech a proè má sní�ená spotøeba masa
pøínos pro �ivotní prostøedí.

Základní informace o ekologickém zemìdìlství

Zemìdìlci rozli�ují mezi �metodami ekologického zemìdìlství� a tzv. �Tradièními zemìdìlskými metodami�. Komise EU
vydává závazná pravidla a pøedpisy, které definují zákon a to, co musí zemìdìlec udìlat, pokud chce prodat své výrobky
pod etiketou ekologického zemìdìlství. Tato pravidla se sna�í nejen stanovit evropské normy pro zemìdìlskou
produkci, ale pomáhají také chránit zájmy spotøebitelù, proto�e jsou ekologickými produkty èasto dra��í.

Èím je ekologické zemìdìlství odli�né?

Díky metodám ekologického zemìdìlství se prakticky nepou�ívají umìlé pesticidy ani hnojiva a pùda je proto pro
divokou zvìø a biotopy lep�í ne� ta v konvenèním zemìdìlství. Rotací plodin a vyu�íváním kompostu a fossil jako
pøírodního hnojiva �etrnì pomáhá ekologické zemìdìlství pùdì a vodì a vy�aduje ni��í spotøebu energie z fosilních
paliv, co� vytváøí efektivnìj�í výrobní systém. Ekologické zemìdìlství rovnì� zakazuje pou�ívání geneticky
modifikovaných organismù (GMO). Výrobní metody a kritéria pro získání ekologické kvalifikace jsou v EU právnì
definovány tak, aby v�echny produkty oznaèené jako ekologické splòovaly minimální standardy.

Ekologické produkty lze identifikovat logem na úrovni EU, který je definován pøedpisy EU a certifikováno v ka�dé zemi
vládními licenèními orgány, které zaji��ují, �e v�echny ekologické produkty splòují standard.

Regionální a sezónní

Obecnì platí, �e potraviny vyrábìné v blízkosti místa, kde se nakupují a konzumují, budou mít pravdìpodobnì ni��í
dopad na �ivotní prostøedí, zejména pokud jde o jejich uhlíkovou stopu, ne� potraviny vyrobené daleko od místa prodeje
a konzumu. Uhlíková stopa produktu odrá�í mno�ství skleníkových plynù, které jsou vydávány bìhem jeho �ivotního
cyklu, co� zahrnuje výrobu, zpracování, skladování, distribuci, spotøebu a likvidaci. Výrobky s ni��ím rozmìrem pøispívají
ke zmìnì klimatu ménì, a jsou proto udr�itelnìj�í. Zatímco lokálnì vyrábìné potraviny mohou být pravdìpodobnì
udr�itelné, není to v�dycky pravda. Napøíklad zelenina vyrábìná ve vyhøívaném skleníku lokálnì mimo sezónu mù�e mít
ve skuteènosti vy��í uhlíkovou stopu ne� ta, která pøirozenì vyrostla v horkých èástech svìta a poté se pøepravila na
místo prodeje. Stojí za to pøemý�let pøed nákupem o rovnováze rùzných faktorù ovlivòujících uhlíkovou stopu.

Pomocí sezónního kalendáøe mù�ete vidìt, jaké ovoce a zelenina jsou zrovna sezónní. Nákup v sezónì mimo region,
pomáhá zemìdìlcùm ve va�em regionu vytváøet pøíjmy, ale souèasnì pomáhá udr�ovat náklady na ni��í úrovni.

Výhody stravy se sní�eným obsahem masa

Produkce masa a výroba obilovin soutì�í o omezený zemìdìlský prostor na planetì a produkce obilovin jako krmiva pro
hospodáøská zvíøata je v konkurenci s produkcí obilovin pro lidskou spotøebu. Se sedmi kilogramy obilovin potøebných k
produkci jednoho kilogramu hovìzího masa a ètyømi kilogramy obilovin, které potøebujeme k produkci jednoho kilogramu
vepøového masa, se na�e stravování na bázi masa stále negativnì odrá�í na na�em zdraví a pøiná�í obrovský tlak na
køehké ekosystémy.
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S rychlým nárùstem spotøeby masa, který má i nadále pokraèovat, mají zemìdìlci pouze dvì mo�nosti: vyu�ívat svou
stávající pùdu je�tì intenzivnìji, pøidáním stále rostoucího mno�ství hnojiv a pesticidù, nebo nahradit lesy a savany dal�í
zemìdìlskou pùdou. Jak bylo ostatnì dolo�eno zku�enostmi z Brazílie a Indonésie v posledních letech, obì tyto
mo�nosti jsou hlavní pøíèinou ztráty biologické rozmanitosti, co� vede k nevratnému vyèerpání a degradaci pùdy a zdrojù
èerstvých podzemních vod, co� dále omezuje budoucí schopnost generací produkovat dostateèné mno�ství potravin.

Zatímco zákazníci jsou stále zvyklí jíst více a více masa, existuje spousta zpùsobù, jak v menu sní�it mno�ství masa a
zároveò zachovat kvalitu a chu�. Ve �kolkách se èasto pou�ívají masové náhrady, ale i úplnì bezmasá jídla. Vzhledem k
vysokým nákladùm masa a obrovským pøínosùm pro zdraví a �ivotní prostøedí pøi jeho ni��í spotøebì, je sní�ení
mno�ství výskytu masných jídel v nabídkách nejúèinnìj�ím zpùsobem, jak mù�e být kuchynì v mateøské �kolce u�iteèná
pøi zlep�ení zdraví dìtí i planety. Vzhledem k tomu, �e v dìtství se nejvíce rozvíjejí stravovací návyky, má smysl uèit dìti
a rodiny, �e sní�it mno�ství konzumace masa je v poøádku a vegetariánské pokrmy chutnají skvìle a jsou trendy.

Kapitola 2: Základní informace o fair trade potravinách a
rybách z udr�itelných chovù

Fair Trade

Nákupem produktù znaèky Fair trade se mohou spotøebitelé zaruèit, �e zemìdìlci a zemìdìl�tí pracovníci v chud�ích
zemích získávají lep�í nabídku: získají spravedlivé a stabilní ceny svých produktù, které pokrývají jejich výrobní náklady;
prospìch z dlouhodobìj�ích obchodních vztahù; a prémii Fairtrade k investici do místních �kol nebo zdravotnických
klinik.

Prémie Fairtrade mù�e zemìdìlcùm také pomoci pøi vytváøení programù na ochranu �ivotního prostøedí. Pracovníci s
èajem v Indii napøíklad investovali èást svých prémií Fairtrade na náhradu tradièního vytápìní døevem za solární panely.

Ryby z udr�itelných chovù

Nadmìrný rybolov zdevastoval celou jednu tøetinu globální populace moøských ryb a vìdci varují, �e pokud se situace
nezmìní, zhroutí se do padesáti let celý rybí ekosystém. Tisíce delfínù, �elv a dal�ích vodních tvorù ka�doroènì
naleznou smrt v obøích rybáøských sítích.

Doporuèujeme jídelnì pøednostnì nakupovat ryby tuzemské. V prvé øadì doporuèujeme ryby chované v rybnících, tedy
kapra, pøípadnì Omega 3 kapra, dále pak ryby chované v recirkulaèních systémech: keøíèkovec (sumeèek africký) èi
tilápie.

Pøi výbìru lovených moøských ryb doporuèujeme vyhledávat ty, které mají certifikaci �Marine Stewardship Council�
(MSC), více zde: http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/dokumenty/Ryby/Certifikace/MSC.pdf .  

U ryb z akvakultury z dovozu doporuèujeme upøednostòovat ryby býlo�ravé èi v�e�ravé (tilápie), nejlépe s certifikací
Aquaculture Stewardship Council (ASC), více zde:
http://www.greenpeace.org/czech/Global/czech/P3/dokumenty/Ryby/Certifikace/ASC.pdf.

Pokud si to mù�ete dovolit a na trhu jsou dostupné, doporuèujeme kupovat ryby z ekologických chovù.
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Pøi výbìru moøských ryb a �ivoèichù se jídelna mù�e také øídit �Èerveným seznamem� Greenpeace
(http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/More-vola-SOS/Ryby-na-taliri/rybi-pruvodce-2013/).

Kapitola 3: Strategie udr�ení nákladù v mezích

Ve vìt�inì zemí mají pracovníci kuchynì mateøské �kolky pevný rozpoèet na jídlo pro týdenní stravování. Pokud chcete
v kuchyni zaèít pomalu, zaveïte udr�itelnìj�í produkty a uvidíte, jak se zmìní rozpoèet a poté podniknete dal�í kroky.
Pracovníci kuchynì vìt�inou potøebují dal�í èas na najití nového dodavatele, vymy�lení nových receptù a porovnání cen
od rùzných dodavatelù. V této kapitole se mù�ete seznámit s nìkterými strategiemi, které jsou vyvíjeny a realizovány ve
spolupráci s kuchyní v mateøské �kolce, a ukazují, jak lze zavést udr�itelné potraviny bez rizika nákladového výbuchu.

Ve skuteènosti je jedním z nejvìt�ích mýtù moderní potravináøské kultury, �e prùmyslovì hromadnì vyrábìné potraviny
jsou ze své podstaty levnìj�í. Èerstvé sezónní místní produkty jsou èasto mnohem levnìj�í, ne� ty prodávané
prostøednictvím velkoobchodù a mnoha maloobchodníkù. Výzvou pro mateøskou �kolku je organizování logistiky. Mìli
byste chtít, aby cesta mezi místní farmou nebo maloobchodníkem a va�í kuchyní byla zavedena jako bì�ná rutina.

Kuchaøi, kteøí vìdí, jak pou�ívat levnìj�í kusy masa a vìt�í podíl potravin z rùzných druhù ovoce a zeleniny, a kteøí vìdí,
jak zachovat a znovu vyu�ít zbytky, mohou znaènì sní�it náklady na jídlo a zároveò zvý�it zájem o jejich menu. Je
skvìlé pou�ít men�í mno�ství masa a nahradit ho alternativami, jako jsou oøechy, lu�tìniny, semena a dal�í náhra�ky
masa nebo, jak doporuèují mateøské �kolky, zavádìt bezmasé pokrmy nejménì tøi dny v týdnu. To nejen významnì
sni�uje náklady na ingredience (maso je nejvy��í nákladový prvek ve vìt�inì receptù), ale také pomáhá vytváøet
vzru�ující, pestré a inovativní pokrmy.

Tipy pro postup:

Zeptejte se va�eho dodavatele, zda také dodává výrobky fair trade?
Kontaktujte jiného dodavatele a porovnejte ceny.
Po�adujte od svých dodavatelù informace o pùvodu potravin.
Spus�te svou promìnu krok za krokem.

Klíèové aktivity

Dodr�ujte státní nutrièní doporuèení pro vý�ivu dìtí. 1.

Pøi plánování jídelníèku myslete na rùzné potøeby va�ich strávníkù. 2.

Zpùsob pøípravy ovlivòuje sensorickou kvalitu pokrmu, pokuste se maximálnì vyu�ívat èerstvých3.
produktù. 

Vytvoøte plán zavádìní udr�itelných postupù do va�eho �kolního stravování. 4.
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Modul 3: Venkovní vzdìlávání

Tento modul prozkoumá nìkteré mo�nosti vzdìlávání na �kolní zahradì èi farmì, které jsou zamìstnancùm mateøských
�kol k dispozici, aby mohli dìti nauèit, odkud pochází jídlo. Modul se bude zabývat vyu�itím �kolních zahrad k rozvoji
zájmu dítìte o venkovní svìt. Prozkoumá praktické kroky pøi realizaci náv�tìvy farmy, a podívá se na to, jak mohou dìti
z náv�tìvy tì�it. 

Jaké jsou cíle tohoto modulu?

Díl 1. Mo�nosti pro venkovní vzdìlávání související s jídlem: Rozpoznejte výhody venkovního vzdìlávání a rùzné
výukové metody.

Díl 2. Zahradnièení v mateøské �kolce: Praktické nápovìdy k zalo�ení zahrádky: Nabídnìte praktické rady a
informace ohlednì zalo�ení venkovního prostoru k zahradnièení pro malé dìti.

Díl 3. Náv�tìvy farem: Praktické nápovìdy k realizaci náv�tìvy farmy: Objevujte hlavní kroky zahrnuté do pøíprav
náv�tìvy farmy, zahrnující i financování, zdraví a bezpeènost.

Po dokonèení tohoto modulu budete umìt�

Porozumìt nìkterým cestám, kdy mù�e venkovní vzdìlávání pomoci va�im dìtem.1.
Rozebrat nìkteré zpùsoby, kdy mù�e být zalo�en a udr�ován venkovní prostor pro dìti.2.
Rozeznat hlavní kroky zapojené do realizace náv�tìv na farmu, stejnì jako dùvody, jak mù�e náv�tìva farmy3.
prospívat malým dìtem.

Díl 1: Mo�nosti pro venkovní vzdìlávání související
s jídlem

V tomto díle se nauèíte:

1: Jaké jsou výhody, které mù�e dítì získat pøi venkovním vzdìlávání.

2: Jak mù�e venkovní vzdìlávání dítìti pomáhat.

3: Jaké venkovní vzdìlávací pøíle�itosti mohou být dostupné v souladu s mateøskou �kolkou.
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Úvod do tématu:

Tento díl vám poskytne bli��í informace o venkovním vzdìlávání, které mù�e vylep�it psychiku a schopnost uèení se u
malých dìtí. Mo�ností venkovního vzdìlávání je spousta a tato kapitola pojednává o tìch nejbì�nìji pou�ívaných.

Kapitola 1: Jaké jsou výhody venkovního vzdìlávání?

Venkovní vzdìlávání mù�e mladému èlovìku pøinést mnoho pøímých i nepøímých výhod. Dìtem mù�e pomoci s výukou,
psychickým zdravím a sociální interakcí. I kdy� bìhem venkovního vzdìlávání jde o stejné principy jako vevnitø
(získávání znalostí, zlep�ování dovedností a zmìny názorù, atd.), výhoda spoèívá v kvalitì a charakteru zá�itku, který
bývá vevnitø vìt�inou potlaèen.

Vylep�ené psychické a mentální zdraví

Vzdìlávání venku podporuje vývoj zdravého a aktivního zpùsobu �ivota díky nabídce mo�ností fyzické aktivity, svobody
pohybu a podpory pohody tìla i mysli. Venkovní vzdìlávání má èasto za následek zvý�ení hladiny fyzické aktivity kvùli
procházkám, nebo jiným praktickým aktivitám. Vytváøí se také spojení mezi vztahem èlovìka s pøírodou a mentálním
zdravím. Mnoho studií prokázalo, �e vystavení dìtí prostøedí pøírody, sni�uje efekty tìch mentálních chorob, které
znepøíjemòují chování dìtí ve tøídì. Bylo také zji�tìno, �e symptomy poruch jako je HKP (porucha pozornosti), bývají
sní�eny pobytem venku, v pøírodì. Pobyt venku mù�e ulevovat od stresu, úzkosti a chránit pøed dal�ími poruchami
mentálního zdraví.

Osobní rozvoj

Dìti potøebují venkovní prostøedí, které jim nabídne prostor a místa k objevování, experimentování a prozkoumávání.
Venkovní prostøedí pomáhá dìtem se schopnostmi øe�it problémy a pìstuje v nich kreativitu, zaji��uje bohaté mo�nosti
pro rozvoj pøedstavivosti, vynalézavosti a nápaditosti. Pro mnoho dìtí je hraní venku jedinou pøíle�itostí, jak se bezpeènì
a volnì nauèit vyhodnocovat rizika a rozvinout schopnosti k zvládání nových situací.
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Kapitola 1: Jaké jsou výhody venkovního vzdìlávání?

Pøirozený svìt

Zku�enost s pøírodou a úèast ve venkovních aktivitách z dìtství mù�e vést k lep�ímu pochopení a hlub�í afinitì
se svìtem pøírody. V dospìlosti to èlovìka mù�e dokonce táhnout ke kariéøe v ekologické oblasti. Vìdci do�ly k závìru,
�e ve Velké Británii je nejvìt�ím faktorem ovlivòujícím zájem o ekologické prostøedí, dìtská vzpomínka na pøirozený
svìt. Kritický vìk nejvìt�ího vlivu je èasto pøed dvanáctým rokem �ivota a v èase pøed tím je dítì nejlépe schopné si
vybudovat pozitivní náhled na pøírodní prostøedí.

Podporování zájmu o vnìj�í svìt u mlad�ích dìtí jim pomù�e formovat základy pro pozdìj�í uèení a vývoj. Výlety jim
zpøístupní zá�itek z pozoruhodností, zvukù a vùní pøírody a pomohou jim v rozvíjení vlastního zájmu o zvíøata a jiné
organismy, které by jinak vidìly pouze na obrázku. Kromì toho venkovní prostøedí dìti zbaví pøebyteèné energie a
odblokuje nadbyteèný stres.

Vzdìlávací výhody

Venkovní výukový prostor mù�e být pro dìti perfektním místem k nejrùznìj�ím aktivitám. Napøíklad:

Vyprávìní pøíbìhù a básnièek
Zapojení do aktivit typu sbírání vajec èi jahod
Vymý�lení jmen pro zvíøata a uèení se o jejich tìlech
Zapojení do honù za pokladem
Výtvarná práce jako napøíklad sbírání rùznì zbarvených listù a obtiskování
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Kapitola 2: Jaké jsou mo�nosti venkovního vzdìlávání?

Pojem �venkovní vzdìlávání� zahrnuje mnoho rùzných pøíle�itostí. Venkovní vzdìlávání se mù�e odehrávat na malém
zadním dvorku mateøské �kolky nebo na vìt�í zahradì. Pokud se rozhodnete vzít skupinu dìtí na výlet, va�e mo�nosti
se je�tì znásobí. Denní výlet mù�e zahrnovat náv�tìvu farmy, pøírodní rezervace, nebo parku. V�echny tyto mo�nosti
pøedstavují nové vzdìlávací pøíle�itosti.

Zahrada mateøské �kolky

Zahrada v mateøské �kolce mù�e být skvìlým zpùsobem, jak navázat kontakt mezi dìtmi a venkovním svìtem. Zahrada
mù�e být jakkoli velká nebo malá, zále�í jen na vás, va�em èasu a rozpoètu. Nejlep�í na zahrádce u �kolky je, �e ji
mù�ete vyu�ívat naprosto kdykoliv. Dal�í výhodou je blízkost venkovního prostoru. To znamená, �e i kdy� se poèasí
rychle zhor�í, v�dy se mù�ete rychle a pohodlnì vrátit dovnitø. Také mù�ete aktivity zvenku volnì pøená�et dovnitø.
Napøíklad aktivita �pøivonìní si ke kytièkám� mù�e následovat aktivita vevnitø �namaluj kytièku.�

Náv�tìva farmy

Témìø ka�dé dítì miluje náv�tìvy farem � hlavnì pokud je v náv�tìvì zahrnuta prohlídka jehòátek, telátek nebo slepic!
Nìkteré dìti nikdy neopustily mìsto, tak�e exkurze na farmu je skvìlou pøíle�itostí, jak za�ít nìco nového. Souèástí
náv�tìvy mù�e být diskuze o pozoruhodnostech, vùních a zvucích v�ude okolo. 

Díl 2: Zahradnièení ve �kolce: Praktické rady k zalo�ení
zahrádky

V tomto díle se nauèíte:

nìco o plánování zahrady u mateøské �kolky.1.
identifikovat nìkteré z hlavních úkolù potøebných k provozu zahrady.2.

Úvod do tématu:

Lidé v�ech vìkových kategorií si mohou zahradnièení u�ívat. Hlavnì dìti si u toho u�ijí spousty legrace a získají nové
schopnosti a dovednosti. Vìt�ina dìtí miluje pobyt venku a hrabání se v hlínì, za�pinìní se, vytváøení vìcí a sledování
rùstu rostlin.
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Kapitola 1: poèáteèní úvahy pøi plánování zahrady

Pøed tím ne� vùbec vezmete do ruky rýè, musíte znát pár zásad o zakládání zahrady. Ne� zaènete s realizací,
potøebujete pøesný plán zahrady, abyste mìli jasno v tom, kde si napøíklad budou dìti hrát a kde budete skladovat
nástroje.

Setkejte se s rodièi a vylo�te jim dùle�itost �kolní zahrádky a dùvody, jak mù�e dìtem pomoci.
Zahròte rodièe do plánování. Ptejte se � co by oni chtìli na zahradì mít?
Vyhledejte a pou�ijte odborné schopnosti rodièù.
Zalo�te si seznam pøání, co byste na zahradì chtìli.
Naèrtnìte si plán zahrady a zakreslete si v�echna svá pøání, pokud se tam v�echna nevejdou, urèete priority.

Kromì vý�e zmínìného jsou tøi vìci, které musíte vzít v potaz:

Pøemý�let o svém prostoru
Pøemý�let o svém rozpoètu
Pøemý�let o mo�ných dobrovolnících

Kapitola 1: poèáteèní úvahy pøi plánování zahrady

Pøemý�lejte o svém prostoru

Va�e zahrada mù�e být velký otevøený prostor nebo jen pìstování bylinek v kvìtináèi na oknì. A� chcete mít zahradu
jakoukoli, potøebujete plán. Nebuïte zklamaní, pokud pracujete jen s malým a omezeným prostorem. Je spousta
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mo�ností, jak efektivnì vyu�ít men�í prostor, napøíklad na zdi namontované závìsné kontejnery nebo malé kvìtináèe
k pìstování rostlin. Kdy� budete navrhovat zvý�ené a zeleninové záhony, zva�te, jaký k nim budete mít pøístup. Malé
dìti nedosáhnou doprostøed vysokého záhonu, tak�e je udìlejte ni��í, aby i ti nejmen�í mohli pohodlnì pracovat.

Pøemý�lejte o svém rozpoètu

Nedostatek financí je problémem v�ech, je tedy tøeba pøijít se zajímavým zpùsobem, jak peníze získat.

Zeptejte se ka�dého ve svém okolí, zda nemá nepotøebné náøadí èi vybavení na své vlastní zahradì, které by
vám mohl darovat.
Po�ádejte rodièe, aby poka�dé, kdy� pùjdou do zahradního centra/supermarketu, koupili jednu malou vìc na va�i
zahrádku, staèí semínka karotky, salátu, pytlík s kompostem,�
Organizujte benefièní akce k získání penìz na zalo�ení zahrady.

Pøemý�lejte o dobrovolnících

Starat se o zahradu není jednoduché, zvlá�� pokud to není va�e jediná práce. Ve �kolce máte ale spoustu
potencionálních dobrovolníkù ve formì rodièù èi prarodièù. Mohou z nich být skvìlí zahradníci, kteøí vám hodnì
pomohou. Rodièe, prarodièe a dal�í èlenové rodiny mohou na zahradì pomáhat pravidelnì nebo nárazovì. Pøed tím ne�
zaènete, vytvoøte si seznam dobrovolníkù a lidí, kteøí vám pomohou zahradu zalo�it a potom se o ni starat.

Kapitola 2: Jak se o zahradu starat

Jakmile je va�e zahrada v provozu, prùbì�ná péèe je nezbytnou souèástí bezpeèného venkovního výukového prostoru.
Zahrada patøící ke �kolce se od normální zahrady li�í pøedev�ím tím, �e v�echny záhony musí být pøístupné i malým
dìtem. Pøed tím, ne� se zahradou zaènete, mìli byste mít pár vìcí na pamìti:

Rozvr�ení èasu a letní prázdniny
Pomùcky a jiné nástroje
Aktivity
Zdraví a bezpeènost

Rozvr�ení èasu

Bìhem pobytu na zahradì se vám naskýtá mno�ství vzdìlávacích podnìtù a mo�ností. Pøed tím, ne� s dìtmi vyrazíte
ven, projdìte s dìtmi plánovanou aktivitu a nechte je, aby vám pomohly s její pøípravou.  

Klíèovým problémem obvykle bývá starost o zahradu bìhem letních prázdnin. Komunikace je nejdùle�itìj�ím èlánkem �
zeptejte se rodièù, zda by nebyli ochotni vykonávat aspoò ty nejdùle�itìj�í úkony, jako napøíklad zalévání. Nebo mù�ete
na zahradì bìhem prázdnin nechat jen rostliny, které nepotøebují pravidelné zalévání.  Dobrou volbou jsou dýnì, které
se sklízí a� po prázdninách.

Pomùcky a nástroje

Pomùcky pro dìti na zahradnièení jsou dostupné u mnoha dodavatelù. Pomùcky vyrobené ze døeva nebo kovu jsou
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kvalitnìj�í ne� plastové a vyplatí se do nich investovat. Dìtské pomùcky na zahradu jsou velmi dùle�ité, proto�e musí být
pro dìti pohodlné a tím pádem i úèelné. Podporujte dìti napøíklad v kopání a nabídnìte jim k tomu správné nástroje.
Velká l�íce mù�e být pro ty nejmen�í ideálním nástrojem. Ní�e je seznam vìcí, které byste mohly potøebovat. Nebojte se
ptát místních podnikù - zahradních center nebo farem, mohly by vám nástroje darovat nebo zapùjèit.  Mezi nástroje,
které budete potøebovat, patøí:

Kvìtináèe a truhlíky
Kompost
Konve a kbelíky na zalévání
Dìtské nástroje
Dìtské zahradní rukavice
Zvìt�ovací skla/lupy na hledání hmyzu, semínek nebo kvìtin

Kapitola 2: Jak se o zahradu starat

Zdraví a bezpeènost

Pøi zahradnièení s dìtmi je nejdùle�itìj�ím bodem bezpeènost v�ech zúèastnìných. Nemìli byste mít strach vyjít na
zahradu i s opravdu malými dìtmi. Pro dìti je zahrada perfektním místem k poznávání vnìj�ího svìta, ale je potøeba
dbát na jejich bezpeènost.  

Je�tì pøed odchodem ven vysvìtlete dìtem základní pravidla, jak se venku chovat. Také se ujistìte, �e máte
odpovídající poèet dospìlých na mno�ství dìtí, se kterými jdete ven.
Zajistìte dìtem adekvátní obleèení vzhledem k poèasí, hlavnì holínky a vodìodolné a teplé obleèení. Myslete i
na ochranu pøed sluncem s opalovacím krémem a pokrývkami hlavy.
Pro ka�dé dítì vyberte správný nástroj, vzhledem k jeho vìku a velikosti. Vyhnìte se pou�ívání ostrých pomùcek.
Na úschovu nástrojù mìjte bezpeèný prostor.
Nepou�ívejte chemikálie. V�dy zahradniète ekologicky.
Nenechávejte bez dozoru kontejnery s vodou v dosahu malých dìtí.
Zajistìte místo, kde si budou moci dìti umýt ruce teplou vodou a mýdlem a budou moci pou�ít papírové ruèníky
na utøení. V hlínì se mohou vyskytovat bakterie z výkalù rùzných zvíøat, proto nechte dìti v�dy po práci na
zahradì a pøed jídlem a pitím, aby si umyly ruce. Budete také potøebovat místo, kde umyjete holínky a nástroje
od bláta.
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Kapitola 2: Jak se o zahradu starat

Aktivity

Pokud pøemý�líte nad vhodnými aktivitami, mìli by být v�dy pøizpùsobené vìku a schopnostem dítìte. Pøipravte nìjaké
lehké úkoly, které zvládnou i ti nejmen�í (napøíklad plnìní kvìtináèù hlínou/kompostem). Je také výhodné mít místo
pøímo vyhrazené ke kopání a hrabání, aby si dìti mohly vyzkou�et rùzné náøadí. Dal�ím oblíbeným místem bývají plochy
s blátem, kde se dìti vyøádí a va�e záhony opìt zùstanou u�etøeny. Dal�í jednoduché aktivity jsou:

Zalévání zahrady
Kopání
Sbírání kvìtin a zeleniny
Sázení zeleniny, ovoce a kvìtin ve správném sázecím období
Ochutnávání a pøíprava zdravého jídla � napøíklad saláty
Rukodìlné práce ze sklizených semínek, rostlin a kvìtin
Kompostování, recyklace, mulèování
Plení
Sbírání semínek a suchých kvìtin

Film

Existuje mnoho zpùsobù, jak mù�ete propojit uèení s tím, co se dìje na zahradì. Zde je nìkolik nápadù, jak zaèít.

Díl 3: Náv�tìvy farem: Praktické rady na organizaci
náv�tìvy

V tomto díle se nauèíte jak:

Objevovat nové kroky v organizování náv�tìvy farmy1.
Hledat mo�ností financování2.
Zvá�it bezpeènost náv�tìvy na farmì3.

Úvod do tématu:

Ujmout se organizace výletu na farmu je v�dy skvìlou zku�eností. Je to skvìlá pøíle�itost, jak dìtem ukázat mo�nost
vidìt, sly�et, cítit a za�ít nové vìci ze svìta okolo nás. Je to také pøíle�itost pro dìti ke zji�tìní odkud vlastnì pochází
jídlo, a jak se s ním dále pracuje. Náv�tìvu farmy byste mìli zkoordinovat s uèebním plánem a myslet na zdraví a
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bezpeènost celého výletu.

Kapitola 1 � Nejdùle�itìj�í kroky pøi organizaci náv�tìvy
farmy

Informaèní náv�tìvì pøed náv�tìvou s dìtmi

Zajet si na farmu je�tì pøed tím, ne� tam vezmete dìti, je velmi výhodné, proto�e se seznámíte s prostøedím i
s farmáøem osobnì. Je to pøíle�itost k domluvì s farmáøem o tom, co chcete s dìtmi na farmì dìlat a jak chcete, aby
náv�tìva probíhala. Mù�ete si také vyzkou�et cestu na farmu a podívat se, jestli bude mít vá� autobus dost místa
k zaparkování. Bìhem va�í náv�tìvy se s farmáøem domluvte na programu, zeptejte se, kde jsou toalety a domluvte se
na zásadách zdraví a bezpeènosti. Domluvte se na èasech pøíjezdu a odjezdu a navrhnìte plán na de�tivé poèasí.
Sestavili jsme pro vás plán, který pokrývá v�echna témata, která byste mìli s farmáøem probrat.

Zahròte dìti

Pøed tím ne� se na farmu vydáte, øeknìte dìtem, o co jde, co na farmì uvidí a jak bude náv�tìva probíhat. Pokud
nebudou vìdìt, do èeho jdou, mohou být snadno zahlceni. Je proto dùle�ité udr�ovat si jasný cíl výletu, napøíklad
jedeme se podívat na zvíøátka, nebo jedeme se podívat, jak rostou kytièky. Dìti mohou vidìt spoustu zvíøat, ale nebudou
to domácí mazlíèci. Zvíøata na farmì nemusí být zvyklá na hlazení a hraní si s dìtmi, tak�e je dùle�ité na to dìti
upozornit. Dìti mù�ete na výlet pøipravit probíráním aktivit podobným tìm na farmì. To mù�e zahrnovat zpívání písnièek
o farmì nebo ètení pøíbìhù se zvíøecí tematikou.
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Kapitola 1 � Nejdùle�itìj�í kroky pøi organizaci náv�tìvy
farmy

Doprava

Autobusy objednejte s pøedstihem vzhledem k tomu, �e na konci �kolního roku, kdy vìt�ina �kol jezdí na výlety, bývají
rozebrané. V e druhé kapitole tohoto dílu naleznete rùzné mo�nosti dopravy na farmu a zase zpìt.

Obleèení

A� budete kontaktovat rodièe ohlednì výletu, nezapomeòte zdùraznit, �e je velmi dùle�ité, aby dìti mìli holínky,
opalovací krém, plá�tìnku, pokrývku hlavy a láhev na pití. Rodièe i dìti by mìli být pøipraveni na jakékoliv poèasí. To
znamená pokrývky hlavy a ochranu pøed sluncem v létì a holínky a plá�tìnku na de�tivé poèasí. Cesty mohou být
blátivé a hlavnì nerovné, tak�e dobrá obuv je samozøejmostí.

Pokraèování

Náv�tìva farmy by nemìla skonèit jen vystoupením z autobusu zpátky u �kolky. Ty nejlep�í výlety pokraèují ve tøídách.
Stejnì jako jste dìtmi mluvili o výletu pøed tím, mluvte o nìm i potom. Mù�ete vymyslet rùzné aktivity související s tím, co
dìti vidìli. Napøíklad malovat obrázky zvíøat a povídat si o nich. 
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Kapitola 1 � Nejdùle�itìj�í kroky pøi organizaci náv�tìvy
farmy

Vzdìlávací aktivity

Filmy

Existuje �iroká �kála vzdìlávacích aktivit, které lze provést bìhem náv�tìvy farmy. Je dobré s farmáøem na seznamovací
náv�tìvì probrat, co je vzdìlávacím cílem prohlídky farmy. Farmáø mù�e být schopen vám pomoci s nápady na aktivity.
Ní�e uvádíme nìkolik pøíkladù, jak mù�e zemìdìlec uspoøádat vzdìlávací èinnost pro va�i skupinu.

Documents

Kapitola 2 � Finanèní zdroje

Financování nákladù na výlet mù�e být problém. Tato kapitola pojednává o technikách, jak výdaje na výlet zmen�it.

Jako první pøi jednání s farmou vìt�inou pøijde na pøetøes financování výletu. Nìkteré farmy, zejména ty, které se
zamìøují na vzdìlávání, budou mít informace o cenì na webu. S men�ími nebo neznámými farmami budete muset
mluvit po telefonu nebo osobnì.

 Náv�tìvy zadarmo

Nìkteré farmy poskytují prohlídky pro �koly zadarmo. Farmáø se nejspí� rozhodl, �e jejich re�ijní náklady nejsou tak
vysoké a proto nepotøebují úètovat za prohlídky. Jiné farmy neúètují prohlídky pro �koly, proto�e jim pøijde dùle�ité, aby
se dìti dozvìdìly, odkud jídlo pochází. Nebo jsou dotované a nepotøebují zpoplatnìné náv�tìvy. Nìkteré farmy mají sice
prohlídku zadarmo, ale úètují si za ka�dou dal�í aktivitu, jako je obèerstvení nebo vzdìlávací aktivity. Pokud jste schopni
vést prohlídku sami, mù�e se vám podaøit domluvit náv�tìvu zadarmo nebo levnìji.

Pau�ální sazba

Pau�ální sazba se bude místo od místa li�it. Poplatky jsou vìt�inou za denní náv�tìvu, která obvykle zaèíná od 10 hodin
dopoledne a trvá do pùl tøetí odpoledne (máte èas na pøíjezd i odjezd), s pøestávkou na obìd asi 30 a� 40 minut.  To se
li�í s ohledem na farmu, tak�e se v�dy zeptejte, co denní náv�tìva zahrnuje.

Náklady na dítì

Farmy, které zpoplatòují denní náv�tìvy, mají vìt�inou náklady na dítì mezi 60 Kè a 150 Kè, zále�í na lokalitì farmy a
obsahu prohlídky.

Kontrolní seznam:

Najít ideální farmy ve va�em okolí vhodnì k denní prohlídce.
Zjistit na webu farmy, jestli je prohlídka zpoplatnìna.
Pokud farma nemá webové stránky, zavolat nebo napsat email.
Zeptat se, jestli je farma zapojená do nìjakého dotaèního programu, pokud ano, mù�e vám nabídnout prohlídku
zdarma?
Pokud farma není dotovaná, zeptat se, kolik bude prohlídka stát.
Zjistit, co zahrnuje cena prohlídky. Zahrnuje procházku po farmì a /nebo dal�í vzdìlávací aktivity?
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Kapitola 2 � Finanèní zdroje

Náklady na dopravu

Existuje plno zpùsobù, jak se dopravit na farmu. Pokud je to mo�nì, mù�ete jít pì�ky. Nìkteré �kolky mají mo�nost
cestování mìstskou veøejnou dopravou. Nebo mù�ete pou�ít minibus místní charitativní spoleènosti, která ho poskytuje
�kolám a �kolkám, které si nemohou dopravu dovolit. Místní základní nebo støední �kola by také mohla vlastnit napøíklad
minibus a mohla by být ochotná s vámi spolupracovat.

Dal�ím øe�ením je pronájem autobusu. Pokud máte jen men�í skupinu dìtí, bude staèit minibus.

Kontrolní seznam:

Zjistìte, jestli se nìkteré farmy vyskytují tak blízko va�í �kolky, �e mù�ete dojít pì�ky.
Zjistìte, jestli jsou nìjaké farmy na trasách MHD, abyste se vyhnuli pronájmu autobusu.
Porozhlédnìte se, jestli by vám blízká základní èi støední �kola neposkytla minibus.
Porovnejte si ceny pronájmu autobusù u rùzných firem.

Kapitola 2 � Finanèní zdroje

�kolní farmáøské trhy

�kolní farmáøský trh je zábavná forma prodeje potravin a produktù z okolních farem u vás ve �kolce rodièùm a ostatním
èlenùm místní komunity. �koly èasto farmáøùm úètují malé poplatky za stánky, které potom mohou vyu�ít právì na
náv�tìvu farmy. �koly mohou mít také svùj stánek s potravinami vypìstovanými na �kolní zahrádce nebo s vìcmi, které
dìti vyrobily. Pøíjem z tìchto stánkù mù�e také poslou�it k náv�tìvì farmy.

Zøizovatel, rodièe èi sponzor

Obra�te se na zøizovatele �kolky, zda by vám pomhl financovat alespoò náklady na dopravu. Pokud náklady nebou pøíl�
velké, mohou je hradit rodièe. Mo�ná se mezi va�imi rodièi najde nìkterý, který je ochoten na náklady pøispìt. V�dy dejte
o akci zøizovateli a rodièùm vìdìt, vìt�inou se najde nìkdo, kdo je ochoten pomoci. 

Modul 3 - Klíèové aktivity

�kolní zahrada

Zapojte rodièe do svých plánù pro �kolní zahradu a informujte je, jaké výhody vzdìlávání venku pøiná�í.
Vyzkou�ejte a vyu�ívejte odborné znalosti a dovednosti rodièù.
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Pøed vstupem do zahrady si s dìtmi nastavte základní pravidla chování a zajistìte, aby mìly obleèení vhodné pro
ka�dé poèasí.
Vyberte nástroje a náøadí vhodné pro dìti. Nepou�ívejte ostré a mechanické náøadí. 
Umístìte na zahradì umývadlo s tekoucí vodou pro mytí rukou. 

Náv�tìva farmy

Najdìte vhodnou vzdìlávací farmu ve va�em regionu a proveïte na ni pøedbì�nou náv�tìvu ke zji�tìní, jaké
aktivity, prostøedí a bezpeènostní opatøení farma nabízí. 
Vytvoøte rozpoèet na náklady spojené s cestou a pobytem na farmì. 
Rodièùm zdùraznìne dùle�itost vhodného obleèení, bot, plá�tìnek, obèerstvení apod. 
Rozmyslete se, jak náv�tìvu na farmì posléze propojit s aktivitami ve tøídì. 
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Modul 4 � Chu! jídla a mezikulturní stravovací
dovednosti

Jídlo je charakteristickým zpùsobem, jakým se lidské bytosti dostávají do styku, vzájemnì se poznávají a vymìòují si
názory.

Mateøské �kolky jsou typickými místy, kde se setkávají rodiny s malými dìtmi a kde je mo�né prohloubit jejich stravovací
návyky, nábo�enské zázemí a rituály, ani� by se dìtem a rodièùm ublí�ilo.

Jaký je cíl tohoto modulu?

1. Uvìdomit si, �e existuje mnoho faktorù, které ovlivòují stravovací chování dítìte.

2. Jak zvý�it povìdomí dìtí o jejich vztahu sami se sebou a s jejich komunitou prostøednictvím sezónních festivalù.

Po ukon"ení tohoto modulu budu um#t�

1. Zlep�it stravovací chování dítìte prostøednictvím role uèitelù, vrstevníkù a prostøedí

Díl 1: Socializace jídla v mate$ských �kolkách: Role
u"itel%, vrstevník% a prost$edí

V tomto díle se dozvím, jak:

1. lépe porozumìt chutím dítìte

2. spolupracovat s dìtmi a motivovat je ke zkou�ení nových chutí

3. vyu�ívat role vrstevníkù a prostøedí ke zvý�ení ochoty dìtí zkou�et nová jídla
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Úvod do tématu:

Mo�ná vás to pøekvapí, ale chu� je geneticky urèena. Nìkteré dìti se více pøiklání k urèité chuti (obzvlá�tì sladké) ne�
jiné. Pøijímání nových chutí a nových potravin je proces uèení, který trvá déle. Na této cestì je zvlá�tì dùle�itá role
rodièù, uèitelù a vrstevníkù. Dìti jí svým vlastním zpùsobem, velmi odli�nì od dospìlých, proto nikdy nezapomínejte:
jídlo je pro nì uèením.

Kapitola 1: Jak d#ti cítí chu!

Chu� má zásadní vliv na výbìr jídla dítìte. Chu� je geneticky urèená a variace v chu�ových genech se mohou týkat
pozitivních i negativních chu�ových návykù u dìtí i rodièù. Mimo geny, vìk a kulturu pøispívá také k chu�ovým
preferencím genetika. Matka a dítì mohou pocházet z rùzných chu�ových planet; tak�e pokud dítì øíká, �e jídlo má
hoøkou chu�, mù�e mít pravdu, i kdy� jeho matka to tak necítí.

Vyhnìte se nápojùm s pøidaným cukrem. Pøedstavují riziko obezity, kazu zubù, vysokého krevního cukru, vy��ích
krevních lipidù, kardiovaskulárních onemocnìní, cukrovky typu 2, osteoporózy� Sladké nealkoholické nápoje u dìtí
stimulují náklonost ke sladké chuti v pozdìj�ím �ivotì. Dìti, které nejsou zvyklé pít vodu, si stì�ují, pokud ve �kolce
nedostávají slazené nápoje na zahnání �íznì.

Kapitola 2: Úloha u"itel%

Rodièe jsou prvními idoly svých dìtí, ale kdy� dítì pøijde do mateøské �kolky, uèitelé se stanou stejnì dùle�itými. Názor
rodiny/rodièù je stále velmi dùle�itý, napøíklad kdy� jdou rodièe pøíkladem pro zdravou vý�ivu, dìti projevují vìt�í zájem o
zdravé potraviny.

Uèitelé se stávají vzory tím, �e s dìtmi pøi jídle sedí a jedí s nimi. Tato praxe se èasto nazývá stolování v rodinném stylu.

Rozvíjení pozitivního stravovacího chování

Uèitelé mohou dìtem pomoci rozvíjet pozitivní stravovací chování a vytváøet pøíjemnou a zábavnou atmosférou u stolu.

Pøijetí nových potravin je pomalý proces. Zvlá�tì ve vìku od 2 do 5 let je vytrvalost nezbytná). Je velmi dùle�ité, aby
uèitel dítì chválil. Chvály není nikdy dost. Uèitel by mìl vytváøet pøíjemnou atmosféru, která je velmi dùle�itá pro pøijímání
nových poznatkù.

Zakazování potravin a nucení do jídla

Omezení nebo zakazování nezdravých potravin nezhor�uje jejich preference u dìtí, ale naopak. Nucení dítìte k jezení
jednoho druhu jídla (napøíklad ovoce nebo zeleniny) vede k odporu.
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Dùraz na �èistý talíø� mù�e zabránit tomu, aby dìti poznaly vnitøní pocity hladu nebo sytosti a pøispívá k návyku pøejídání.
To je dùvod, proè je respektování dìtské preference jídla a sytosti velmi dùle�ité!

N#kdy je d%le�it#j�í, jak jíme, ne� co jíme

Pøed�koláci mají dvì bì�né preference. Za prvé, dávají pøednost rutinnì ka�dodenního �ivota. Vìt�ina dìtí potøebuje v
ka�dém dni nìjakou strukturu a rutinu. Obecnì platí, �e upøednostòují jídlo a obèerstvení v pravidelných èasech, stejnì
jako v rodinném zpùsobu �ivota.

Zadruhé preferují jednoduchost. Mnoho dìtí mù�e mít rádo jednodu�e pøipravené, lehké ochutnávky potravin, které
mohou snadno identifikovat. Preferují potraviny, na které si mohou sáhnout, napøíklad nakrájenou zeleninu, kterou
mohou jíst prsty a polévky, které mohou vypít z misek (Sigman-Grant M. 1992). Odhaduje se, �e dìti jedí více ovoce
nebo zeleniny, pokud je nakrájená na kousky, jen proto, �e je to pohodlnìj�í. Pou�ívejte zeleninu v jiných formách: jako
omáèku, v muffinech, jako krémovou polévku� a zvy�te èetnost její konzumace.
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D#ti dávají p$ednost:

syrové, barevné zeleninì pøed uvaøenou zeleninou. Èervená barva je pro dìti zvlá�� atraktivní (pokud je to
mo�né, pøidejte v�dy kousek èervené zeleniny).
teplému jídlu pøed horkým
mírné chuti
zábavným jídlùm: malé stolky, sendvièe z geometrických tvarù s vtipnými jmény, v�e ve spoleènosti kamarádù
spolupráci pøi sestavování jídel a pøípravì jídla
pouze jednomu nebo dvìma novým pokrmùm najednou, ty by mìly být nabízeny èasto a v�dy, kdy� je dítì
hladové, na zaèátku jídla nebo po høe

Kapitola 3: role vrstevník%

Vrstevníci mají na dìti od prvních let významný vliv, aèkoli èím star�í dítì je, tím silnìj�í je vliv vrstevníkù, zejména u
mladistvých a dospívajících.

Kopírování chování ostatních lidí zaèíná velmi brzy. Mo�ná vás to pøekvapí, ale i kojenci se dívají na ostatní pøi orientaci
a výbìru jídla.

Pokud dìti sledují pøi jídle ostatní lidi, preferují jídlo, které jedí lidé s pozitivním projevem, pøed negativním a jídlo, které
konzumují jejich vrstevníci, pøed dospìlými. Tyto vlastnosti nám mohou pomoci ovlivnit ochotu dìtí vyzkou�et nové
potraviny. Vítìznou kombinací pro dítì, kterému chceme pøedstavit nové potraviny, by mohlo být sledování vrstevníkù
stejného pohlaví, kteøí konzumují tyto potraviny. Tato skuteènost se velmi dobøe vyu�ívá v komerèním prùmyslu.

Ale nejefektivnìj�í situace, kdy dítì mù�e vyzkou�et nové potraviny, je, kdy� je konzumuje s vrstevníky, kteøí ji� tuto
novou stravu ochutnali.
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Kapitola 4: role prost$edí

Pøed jídlem se dìti musí uklidnit, uèitelé mohou pou�ívat rùzné ti�ící aktivity, napøíklad ètení pøíbìhu. V tomto pøípadì
mohou �sly�et svùj vnitøní hlas�, co� je obvykle správné mno�ství jídla, které by mìli sníst. (Kast-Zahn, Morgenroth,
2012). Zatímco dìti jedí, nemìly by poslouchat rádio, hrát si s obrázky nebo hraèkami, jejich pozornost by mìla být
pouze na jídlo. Pokud budeme dìti do jídla nutit, jídelní stùl se stane minovým polem. Kdy� dìti nechtìjí jíst, dobrou
odpovìdí je: �O jídlo se nestarej, jen tu s námi seï a u�ívej si na�i pøítomnost.� Po dosa�ení vìku ètyø let jsou u� dìti
star�í, a mohou pochopit, �e by mìli, a� dojí, poèkat na v�echny ostatní dìti a do té doby neopou�tìt stùl.

Stravovací prost$edí

Stravovací prostøedí musí podporovat relaxaèní atmosféru, kdy se dítì mù�e soustøedit na jídlo bez pøidaného tlaku.
Zajímavé a poutavé konverzace pøi jídle pøiná�ejí z jídla vìt�í po�itek.

Prostøedí, které dìlá jídlo zábavné, nabízí nové potraviny a rozmanitost a povzbuzuje dìti, aby ochutnaly a vybíraly
potraviny, které chtìjí, umo�òuje dìtem rozvinout postoj k jídlu a dietní postupy, které nakonec podporují zdravé
stolování (Campbell & Crawford 2001).

Jednoduché, tvùrèí obìdy s rùznorodými barvami, texturami a chutìmi dìti pøitahují.
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Pr%vodce jídelním prost$edím

Uvoln#ná a klidná atmosféra se zamìøením na potraviny je nejdùle�itìj�í souèástí dobrého stolování. Pokud o
tom uèitelé vìdí, mohou snadno rozli�ovat dobré a �patné stolovací podmínky.
Vliv zvuku p$i jídle: hluk je velmi ru�ivý, odhaduje se, �e sni�uje spotøebu mno�ství potravin. Pøi jídle je nejlep�í
ticho nebo klidná relaxaèní hudba, doprovázena rozhovorem o tématech, která dìti dennì pro�ívají (vytváøí
relaxaèní a pøijatelnou atmosféru).
Vliv v%n#: silné vùnì, i kdy� pocházejí z jídla, naru�ují chu� k jídlu. Neotevírejte hrnce s jídlem, ale dejte jídlo
dìtem a� na talíøi. Vùnì, které nejsou spojeny s jídlem, jsou je�tì ru�ivìj�í (kvìtiny, èisticí prostøedky�)
Vliv sv#tla: mìlo by být dostateèné osvìtlení, nejlep�í je denní svìtlo. Pøíli� malé osvìtlení sni�uje spotøebu jídla.
Dìti jídlo poznávají a potøebují na nìj dobøe vidìt.
Vliv barev: aèkoli dìti mají barvy rády, nemìlo by jich být pøíli� mnoho, proto�e pak je mohou rozptylovat.
Jak rozestav#t stoly: pokud je to mo�né, pro jídlo vyberte oddìlené místo, které je èisté, s nízkou úrovní zvuku,
aby se zabránilo hlasitým projevùm a echu. Stoly a �idle by mìly být u sebe, ale s dostateèným prostorem okolo,
aby je uèitelé mohli obcházet a neru�it tak dìti. (�intler, Domicelj, 1997)
Dekorace jídelního prost$edí pomáhají pøi vytváøení lep�í atmosféry a dìtem se navíc zdobení stolu líbí, v
mateøských �kolkách to ale není mo�né ka�dý den.
Uèitelé mohou stoly vyzdobit pøi zvlá�tních pøíle�itostech: narozeniny dìtí, setkání rodièù� Pou�ívejte sezónní
témata (kvìtiny, rostliny).
Je d%le�ité zajistit dobrou organizaci stolování. V pøípadì �patné organizace musí uèitel opustit stùl, aby
doplnil dodateèné mno�ství jídla, pøíborù a tak dále. To je pro dìti znepokojující a pravdìpodobnì je budou
napodobovat. Pøipravte si tedy v�e, co potøebujete, do ruèního vozíku. (Dolar Bahoviè, Bregar Golobiè, 2004)

10 krok% k pozitivnímu stravování

Zajistìte rùznorodou nabídku jídla a obèerstvení, zejména celozrnné produkty, zeleninu a ovoce.1.
Opakovanì nabízejte pøíle�itosti k ochutnání nových potravin � jídlo potøebujete jíst nejménì 15 � 20x, abyste se2.
s ním seznámili.
Sdílejte své rodinné vý�ivové zdroje, jako jsou napøíklad seznamy potravin (podle kategorie), které vám pomohou3.
pøi výbìru jídla a nabízejí nové nápady na stravování doma.
Pro výbìr jídel pøiná�ených z domu na obìd pro uèitele pou�ívejte stejné pokyny.4.
Posaïte se s dìtmi k obìdu a vychutnejte si spoleènou konverzaci. Mluvte s nimi o chuti, struktuøe, vzhledu a5.
zdravotních aspektech potravin. Ale nemluvte jen o jídle, mù�e to být nepøíjemné. Zahrnujte témata, která se
týkají v�ech dìtí: rodina, rodinné výlety a aktivity, zvíøata.
Naplánujte na obìd dostateèný èas, aby mohly v�echny dìti dokonèit stravování v klidu.6.
Respektujte pocit sytosti u dìtí.7.
Vypracujte rutinu pro servírování obèerstvení, aplikujte stejná pravidla, a� u� nabízíte mrkve, krekry nebo8.
su�enky.
Umyjte si ruce pøed svaèinou a jídlem; povzbuzujte dotýkání se jídla a jeho poznávání èichem jako dùle�itý krok v9.
ochutnávání.
Najdìte alternativy k pou�ití jídla jako odmìny nebo podávání jídla s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli10.
jako souèást oslavy.
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Díl 2 - chu!, "ich, zrak, dotek a sluch. Nutri"ní
pedagogika za"íná formou va$ení v mate$ské �kole, kde
se nejv#t�í d%raz klade práv# na chu!

V tomto díle se dozvím, jak:

1 - pozorovat a pochopit citlivou povahu dìtí

2 - uvìdomit si, z èeho se skládá zdravá a chutná strava pro dìti po ukonèení kojení

3 - organizovat aktivity, které stimulují vývoj smyslù u dìtí a jejich povìdomí o nich

Úvod do tématu:

V mateøské �kolce je, mimo hlavní zku�enosti, dùle�itý také kognitivní, tìlesný a emoèní vývoj dìtí, u kterých máme
zku�enosti s nejlep�ím uvìdomìním si okolního svìta pomocí senzorické zku�enosti -  smysly (chu�, èich, sluch, zrak a
dotek). Potraviny jsou hlavním a bezprostøedním spojením s vnìj�ím prostøedím a zároveò uspokojují primární potøeby
dìtí. Kdy� dìti vstupují do mateøské �kolky, jejich první výzvou je pøestat s kojením, tj. pøechod z mléèné stravy na
rùznorodou chu� a vùni nových potravin.

Kapitola 1 � Zahrajte si na senzorický zá�itek z jídla

Jak je mo�né vzbudit zájem dítìte o nové potraviny? Prostøednictvím hry.

Hrou se dìti vyjadøují, mluví, interpretují a tvùrèím zpùsobem spojují individuální a spoleèenské zku�enosti. Dítì, které si
hraje, dává pøíle�itost k rùstu, proto�e hra povzbuzuje emoèní zrání a rozvíjí schopnosti partnerské kognitivní schopnosti
(schopnost decentralizace, odli�ného my�lení, reflexní schopnosti, rozvoj spoleèenského jazyka). Pøedev�ím to
pøedstavuje pro dítì smysluplnou a hlubokou zku�enost.

Jídlo je smyslový zá�itek zaèínající v prvních mìsících �ivota, zahrnujícím v�ech pìt smyslù, a proto se èasto uvádí, �e
je dùle�ité i pro vzdìlávací èást �ivota a objevování sebe sama i okolního svìta.

Zde je n#kolik "inností, které u d#tí podporujte:

objevování, znalost a pou�ití pìti smyslù
získání vnímavých dovedností
získání schopnosti vyjadøovat pocity a emoce
rozvoj tvoøivosti
vnímání �kolního prostøedí jako rodinného prostøedí

Rodinná kuchynì a �kola, obèerstvení s pøáteli, náv�tìva na farmì, v zahradì nebo v lese a poøadí roèních období,
pøedstavuje výzvy k nauèení se rozli�ovat smysly jeden od druhého a intuitivnì je pøidru�ovat ke skuteènosti, která je
pøed dítìtem. Obohacuje ho to o fiktivní a emocionální aspekty, které rozhodujícím zpùsobem pøispívají k vytvoøení
senzorické pamìti, kterou definují chutì a stravovací návyky.

P$íklady hravých didaktických aktivit:

Ko�ík poklad%: Je to hra senzorického objevování, která nabízí pøíle�itost nauèit se objevovat vztahy k dítìti a
rozdíly/nerozdíly mezi objekty a materiály. Jedná se potraviny, jako je napøíklad jablko, banán, oøechy atd., v uzavøeném
krabièce nebo v netransparentním pouzdøe, kterého se dítì dotýká a musí hádat, o jakou potravinu jde.

Manipulace: Pøipravíme s dìtmi tìsto. Tento praktický test umo�ní dìtem sledovat, jak se konzistence tìsta mìní z
jedné fáze na druhou. Je-li plánováno pøidání másla nebo oleje, pokuste se ovìøit, co se stane s pøidáním tuku a bez nìj.
Nìco se zmìní? Co? Je dùle�ité, aby si dìti uvìdomily, kdy je tìsto hotové a nakonec ho ochutnaly.

Podívejte se a nedotýkejte se: Pøed dìti umístíme tøi nebo více potravin a vyzveme je, aby pozorovali jejich rùzné
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aspekty, jako je forma, barva atd. Pak jim navrhneme, aby si uvìdomily, v èem je ka�dá potravina specifická a nakreslily
ji na papír, popøípadì popsaly její vlastnosti.  

&ichová ch%ze: Vyjdìte s dìtmi na procházku ve mìstì èi v pøírodì a nechte je, a� vìnují pozornost rùzným vùním,
popisují je a hledají jejich zdroj.

Mýty a legendy: Vyprávìjte dìtem mýty nebo legendy, které jsou o potravinách, napøíklad mýtus o zlatém jablku nebo
dobrodru�ství ze zahrad Hesperidek. Pøíbìhy by mìli v dìtech vzbudit zvìdavost a podnítit jejich pøedstavivost.

P$enosy: Pøipravte si nádoby rùzných rozmìrù, rùzné potraviny, tekutiny, pevné látky, granulované, mouèné výrobky,
atd. na stùl a nechte dìti, a� potraviny pøelévají z jedné nádoby do druhé.  

Výzdoba jídla: Pøi pøíle�itosti slavností mohou být dekorace provádìny za pou�ití su�eného ovoce nebo zeleniny, jako je
napøíklad vkládání karafiátu do citrusových plodù jako jsou pomeranèe nebo mandarinky, které mù�ete poté umístit do
støedu stolu nebo na vnitøní okenní parapet.

P$íprava zahrady: Pokud máte k dispozici externí prostor, vytvoøte v nìm zahradu a bìhem celého �kolního roku
nechejte dìti, a� si zkusí rùzné sezónní práce jako je pøíprava pùdy, setba, odstraòování plevele a sklizeò.

Malování: Pro rozvíjení dal�ích schopností u dìtí s nimi malujte na karton, papír, mù�ete pou�ít i barvy, které si sami
vytvoøíte z rostlin.

Kolá�: Mù�ete lepit slupky od ovoce nebo zeleniny na papír/lepenku a potom je natøít barvou, èím� vznikne originální
kolá�.

Hudba s nádobím: Pro rozvíjení smyslu pro hudební sluch a rytmus, nabídnìte dìtem hru na orchestrální muzikál a
hudbu doprovázejte písnièkami o jídle.

Vodní test: Dìti mohou experimentovat s rùznými zpùsoby, jak pøemìnit vodu pøidáním soli, cukru, citronové ��ávy,
pomeranèù, rozpustného tisanu a pozorovat, jak se zmìní její chu�.

Realizace objekt% s potravinami: Pracujte na jiném pou�ití potravin  - napøíklad dìlejte náhrdelníky z navlékání
tìstovin apod.

Ochutnávání pokrm%: Nechte dìti ochutnávat malé kousky pokrmù. Mìli by si zkou�et, jaká je rùzná konzistence jídla,
jak se které dobøe/�patnì kou�e. Jedno dítì si mù�e zavázat oèi a hádat podle skusu, o jaké jídlo jde, nebo si mohou
v�echny dìti zavázat oèi a hádat o jaké jídlo jde podle zvuku, je� nìkdo vydává, kdy� potravinu jí/kou�e.

Díl 3 � Sezónní slavnosti jídla

V tomto díle se dozvím, jak:

1. sezónní slavnosti jídla pro vývoj dìtí v raném dìtství.

2. vyu�ití sezónních slavností pro ukotvení stravovacích návykù mezi dìtmi.

3. sezónní festivaly jako zpùsob integrace dìtí z jiných kultur (uprchlíci a pøistìhovalci).

Úvod do tématu:

Sezónní slavnosti jídla jsou smysluplným zpùsobem, jak zvý�it povìdomí dìtí o tom, �e jsou souèástí specifického
kulturního a gastronomického dìdictví, a jak integrovat rùzné kultury na základì sdílených lidských hodnot.

Kapitola 1 � Sezónní slavnosti jídla obohacující identitu
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a spole"enský �ivot d#tí

Ka�dé lidské spoleèenství je poznamenáno zvlá�tním mixem pøírodního prostøedí, kulturních hodnot a lidské sociální
organizace. �koly a mateøské �kolky jsou zalo�eny na urèitém místì, které jim poskytuje pøirozené prostøedí, kulturní
rámec, sociální prostøedí, kde spoleènì �ijí uèitelé a dìti.

Mù�eme definovat tradici jako sociální nasazení, èím� originální nábo�enský svìtonázor proniká a nechává stopu na
kolektivním �ivotì civilizace. Pak bychom mohli hovoøit o �tradièních civilizacích�, kdy je spoleènost zcela protknutá
nábo�enstvím, jako v pøípadì vý�e uvedených velkých historických civilizací.

Vzhledem k tomu, �e ka�dá komunita má ve svém pùsobení zvlá�tní èas spojený se starodávnými kulturními tradicemi a
religiózní vírou, jsou pro dìti velmi zajímavé festivaly, které jim umo�òují cítit se jako souèást lidské spoleènosti spolu s
rodièi, pøáteli a uèiteli.

Tímto zpùsobem se festivaly podílejí na vytváøení spole"né identity dané komunity prostøednictvím spoleèného
chování, návykù a my�lení, které se k dìtem dostanou jednodu��ím, pøímým a emocionálním zpùsobem ve stejném
vìku, kdy pøímo formují a uèí se svùj mateøský jazyk.

Souèasnì jsou festivaly schopné vyznaèit a oslavit roèní cyklus v ka�dé sezónì. Dìti si tak stále více uvìdomují pøírodu
a posilují svou vnitøní individualitu díky my�lence, �e moudrý øád øídí svìt jako celek, zvy�uje jejich pocit bezpeèí a
vlastní pozitivitu.

To je pravdìpodobnì nejlep�í zpùsob, jak si dìti uvìdomí v�echny dary, které pøíroda poskytuje èlovìku, od kvìtù a� po
zemské produkty: je to pøístup, který umo�òuje dìtem dobøe vyvá�ený vztah s jídlem, zatímco se uèí milovat a
respektovat pøírodu.

My�lenka, �e stejnì jako zvíøata, stromy a kvìtiny, je jídlo darem pøírody, je� je schopna ka�dý rok poskytovat, je velmi
dùle�itá. Pouze díky lidské práci pøi pìstování, sbìru a pøípravì, jsou potraviny dopravovány a� k nám domù. To je
mo�ná nejlep�í zpùsob, jak mohou dìti zaèít poci�ovat vdìènost pøírodì a lidským bytostem, které dohromady fungují v
harmonii.

Kapitola 2 � Sezónní slavnosti jídla a tradice

V této kapitole se budeme zabývat tím, co by uèitelé, mateøské �kolky, komunity a rodiny mohly udìlat, aby spoleènì
zapojili dìti do nejvýznamnìj�ích sezónních festivalù patøících do evropského kulturního dìdictví.

Evropské tradice jsou výsledkem dlouhé historie splynutí nábo�enství bìhem mnoha staletí: následnì napøíklad
køes�anské festivaly nahradily keltské obøady v západní Evropì, staré øímské svátky zase v ji�ní Evropì. Kromì toho,
kdy� se køes�anství rozdìlilo na katolickou, ortodoxní a protestantskou vìtev (dlouhý proces trvající sedm století),
nìkteré festivaly se zmìnily, zatímco jiné byly pøidány.

Kvùli tak bohatým a rùznorodým kulturním tradicím je skuteènì obtí�né naznaèit spoleèný pøístup k øízení sezónních
festivalù v mateøské �kolce, nebo� ka�dý region v ka�dé zemi má své specifické zvyky. Ka�dý uèitel v mateøské �kolce
by mìl hledat místní specifické tradice a zvyky o festivalech, které by obohatily zá�itky dìtí.

Kapitola 3 � Sezónní slavnosti jídla - nabídka

Advent a Vánoce

Chcete-li vytvoøit slavnostní a poklidnou atmosféru blí�ících se Vánoèních svátkù, mohly by se dìti zapojit do velmi
jednoduchých a pokorných prací, jako je pomoc pøi èi�tìní místností, kam umístíte vánoèní stromek a betlém. Poté
mù�ete buï pøeèíst nìjakou krátkou báseò, nebo poslouchat krátké skladby.

T$i králové

Svátkem Tøí králù konèí vánoèní svátky, tak�e je pro dìti velkým vyvrcholením, zvlá�tì pokud bylo mo�né strávit dvanáct
dní mezi Vánocemi a svátkem tøí králù v klidné atmosféøe doma.
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Aktualizujte si doma scénu Narození Je�í�ka na Pøíchod tøí králù
Nechte malé dìti chodit od domu k domu jako tøi králové
Pøeètìte dìtem krátkou básnièku a poslouchejte hudební skladby
Po�ádejte dìti o pomoc, aby odzdobily stromek a v�echny ostatní dekorace.

Karneval

Potøeba mìnit svou vlastní podobu v na�em ka�dodenním �ivotì jednou za rok je skvìlé a dìti to milují. Karneval je
sezónní festival, který mù�e zahrnovat i dìti.

V tomto pøípadì byste se mohli pokusit udìlat nìco u�iteèného ke zlep�ení dìtských nápadù na výrobu kostýmu.
Tématem mohou být nejrùznìj�í skøítci, pohádky, královny a králové, øemesla a povolání, aby mohli dìti vytvoøit vztah
s dospìlými a pøedstavit si starobylé aktivity typické pro va�e území.

Mù�eme Vám navrhnout tyto aktivity:

Vytvoøte nìkolik oddìlených míst ve tøídì, pokud je to mo�né, oddìlené obrazovkami?
Uvnitø vytváøejte rùzná stanovi�tì pro obchody, jako jsou zemìdìlci, obuvníci, tesaøi, rybáøi, pekaøi atd.
Ka�dý obchod mù�e pøipravit vlastní nástroje, vìci a materiály
Dìti si pøipraví kostýmy spojené s festivalem
Ka�dé stanovi�tì by mohlo být vyzdobeno pøed karnevalem, tak aby mohli být jednotlivé obchody snadno
identifikovatelné
Na karneval dìti dorazí do �kolky u� obleèené do kostýmù a mohou jít hned �pracovat� na své vlastní stanovi�tì,
nebo mohou pracovat kdekoli, bez ohledu na kostýmy
Mù�ete pøidat hry a tance, které zahrnují rodiny a pøátele

Bìhem zimního období byste se mohli také seznámit s tradièními prvky pøírody a vytváøet jednoduché aktivity:

Zemì a oheò: Pøipravte spoustu suchých vìtví, které spálíte v krbu, nakrájeli kùru, vytvoøte Zemi, písek, minerální látky
na hry.

Vzduch: Hrajte si se snìhem, upeète su�enky.

Voda: zku�enosti se snìhem a ledem.

Velikonoce

Mù�eme Vám navrhnout tyto mo�né aktivity:

Pøipravit si pùdu na zasetí semen ve va�em venkovním prostoru nebo v nìkterých malých vázách v dobøe
osvìtlených místnostech.
Sledovat, jak rostliny vyrùstají ze zemì a zapojení dìtí do jarní atmosféry.
Velikonoèní zajíèek
Velikonoèní jehòátko
Pøíprava a malování velikonoèních vajec
Hledání zajíèkù a vajec
Vytváøení velikonoèních svíèek
Nápady na domácí velikonoèní pøípravu

Obecnì byste se mohli na ja$e seznámit také se základními tradièními prvky pøírody a zapojit se do jednoduchých
èinností:

Zemì: vyèi�tìní zahrady, hry s pískem.

Vzduch: povì�ení aromatické trávy, aby se vysu�ila, vytvoøit a povìsit ptáky z vlny a hrát si s míèem.

Oheò: zá�itek ze slunce a tepla.

Voda: procházka bìhem de�tì, skákání do kalu�í! Poskytnutí suchého obleèení a vysvìtlení rodièùm...
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Letní slavnosti

Letní slunovrat se pojí s poèátkem léta, u dìtí se obvykle shoduje s koncem �koly a s pøíchodem letních prázdnin. Dìti
jsou ��astné, �e mají koneènì volno a mohou si hrát celé dny venku.

Mù�eme Vám navrhnout tyto mo�né aktivity:
Pozorovat �ivot hmyzu a okam�itì je kreslit.
Hledání, sbírání a shroma�ïování kvìtin (dìti mohou je pøinést domù na konci dne).
Tanec a zpìv ve volné pøírodì, výbìr písní vhodných pro letní èas.
Vytváøení motýlù z barevné vlny.
Vytváøení kvìtinových korunek.
Vytváøení barevných stuh, které mù�ete pou�ít na zahradì k oznaèení rùzné herní plochy.
Organizace her s dárky na zahradì. Umístìte je do oblasti, kterou jste vymezili: hra na rybáøe, pøeká�ky, hra na
loï, tance atd.

B#hem léta byste se mohli také seznámit se základními tradièními prvky pøírody, abyste vytvoøili jednoduché aktivity:

Zemì: pøidejte vodu k pùdì a písku

Vzduch: udìlejte motýlky, girlandy.

Oheò: shroma�ïujte, usu�te a spalte plevel.

Voda: promíchejte vodu se zeminou a tvoøte rùzné formy inspirované potravinami.

Svátek Sv. Martina

Koncem øíjna a bìhem prvních dnù v listopadu je dal�í období festivalù v evropských (a severoamerických) zemích: 31.
øíjna se slaví Halloween, vycházející z oslavy starého keltského nového roku (Samhain), stává se stále dùle�itìj�ím
�komerèním� festivalem, zejména mezi nejmlad�í generací v celé Evropì. Pøekonává tradiènìj�í oslavu køes�anských
církevních svátkù V�ech svatých 1. listopadu. 11. listopadu je svátek Sv. Martina, který má podobný význam, ve smyslu
pøechodného bodu v roce.

Mù�eme Vám navrhnout tyto mo�né aktivity:

vyøezávání dýní
pøíprava kostýmù

B#hem podzimu byste se obecnì mohli seznámit také s tradièními základními prvky pøírody, abyste vytvoøili jednoduché
aktivity:

Zemì: pøipravte si ovoce k pøípravì d�emù, sbírejte zeleninu, ka�tany, pozorujte, kam jdou mravenci nebo kolik forem a
barev mají listy.

Vzduch: vysu�ujte rajèata, vytvoøte girlandy z listù, udìlejte si draky, procházejte se v mlze.

Oheò: pro�ívejte úbytek svìtla a tepla.

Voda: nauète dìti, jak se chránit pøed de�tìm, vìtrem a snìhem.

Aktivní vztah mezi festivaly a udr�itelným jídlem by mohl být snadno stanoven, proto�e sezónní festivaly jsou jasnì
spojeny s rytmem pøírody. Mohli byste dìtem pomoci vìnovat pozornost tomuto spojení, a to, jak napøíklad sbírat
sezónní ovoce a zeleninu a zapojit je do pøípravy jídla.

Chcete-li to udìlat nejlépe, mù�ete najít nìjaký konkrétní recept, z místního kulturního dìdictví.

Vá� pøístup zajistí:

zapojení dìtí pøi výbìru potravin
zvykání dìtí na zacházení s potravinami a dodr�ování jejich rùzných vlastností
umo�nìní dìtem základních operací bìhem pøípravy jídla a vaøení
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nechat dìti, a� se podílejí na pøípravì a prezentaci jídel
po�ádejte je, aby spolupracovali pøi uklízení stolu po jídle.  
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Modul 5: Jak komunikovat a inspirovat rodi!e

Tento modul vám poskytne nìkolik nápadù na spolupráci uèitelù a rodièù, aby se maximalizovaly vzdìlávací pøínosy pro
dìti. Jedna èást se také zabývá otázkou integrace rodin pøistìhovalcù do �kolní komunity.

Jaký je cíl tohoto modulu?

Díl 1: Dìti uprostøed dìní - jak funguje vzdìlávání, pokud pedagogové a rodièe spolupracují

Díl 2: Zjistìte zpùsoby, jak mù�e �kola rozvíjet dialog s rodièi praktickými pøíklady rùzných aktivit.

Díl 3: Integrace pøistìhovaleckých rodièù do komunity mateøských �kol

Úvod do tématu:

Tento modul vám poskytne nìkolik základních idejí, jak pøimìt uèitele a rodièe spolupracovat a maximalizovat tak
vzdìlávací pøínosy pro dìti. Jeden z dílù se také zabývá bezprostøedním problémem integrace rodin pøistìhovalcù do
�kolních komunit.

Díl 1: D"ti uprost#ed d"ní - jak funguje vzd"lávání,
pokud pedagogové a rodi!e spolupracují

V tomto díle se dozvím, jak:

1. posílit zapojení rodièù a jak dosáhnout vzájemnì uspokojivého výsledku prostøednictvím spolupráce.

2. rozpoznat linii komunikace pøekonáváním bariér a budováním mostù v komunikaci

3. pøipravit uèitele na práci s kulturnì rozmanitými dìtmi a jejich rodinami.
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Úvod do tématu:

Dne�ní moderní �ivot vy�aduje, aby uèitelé a rodièe sjednotili své úsilí v zájmu získání nejlep�ího vzdìlání a výchovy
dìtí. Systém uèení, se mìní relativnì èasto a je ovlivòován mnoha vnìj�ími faktory, mù�e fungovat pouze tehdy, kdy� v
nìj vìøí uèitelé i rodièe. V tomto díle se mluví o zpùsobech rozvoje úèinného partnerství mezi uèiteli a rodièi, o
pøeká�kách a mostech v komunikaci a o dùle�itosti dosa�ení kulturní kompatibility.

Kapitola 1 � Rodi!e a u!itelé: Jak vypadá efektivní
partnerství?

Pro! je zapojení rodi!$ tak d$le�ité?

Døíve se myslelo, �e odborníci vìdí lépe ne� rodièe, co je pro dìti nezbytné a u�iteèné. Je obvyklé, �e vìt�inu dne stráví
dìti v institucích � �kolky, �koly, studovny. V tìchto institucích se o nì stará kvalifikovaný personál a dává jim øádnou
výchovu a vzdìlání. A my jako rodièe vìøíme, �e témìø celá práce bude provedena nìkým jiným. Na�e dìti budou
vzdìlávány a socializovány, zatímco my jsme v práci.

Stále více lidí si v�ak uvìdomuje, �e tento model není správný a zbavuje rodièe jejich aktivní role pøi výchovì dítìte a
vytváøí zbyteèné pøeká�ky. Uvìdomte si také, �e vztah mezi rodinami a �kolkami a �kolami je pøeru�ovaný a procesy,
které se dìjí na obou místech, nejsou propojeny. V dùsledku toho se dítìti nedostává potøebné výchovy a vzdìlávání.
Abychom pøekonali tuto roztøí�tìnost a rozdíly mezi domovem a �kolou, je tøeba, aby uèitelé a rodièe spolupracovali v
partnerství, sdíleli informace, my�lenky a názory, zlep�ovali své rozhodování a sdíleli péèi o dítì.

Kapitola 2 v modulu 5 pøedstavuje nìkolik dobrých pøíkladù, jak mohou uèitelé komunikovat s inspirativními rodièi, stejnì
jako v kapitole 2 se diskutuje o tom, jak mohou být rodièe zaèleòováni do komunit mateøských �kol.

R$zné pohledy

Ve�keré uèení zaèíná doma. Ale pokraèuje ve �kole. A  nìkde uprostøed by se mìly potkat názory na to, jak vytvoøit co
nejlep�í vztah mezi rodinou a �kol ve prospìch vzdìlávání a výchovy dítìte.  

Otázka 1: Co u!itelé cht"jí od rodi!$?

Uèitelé chtìjí:

odpovìdnost rodièù.
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aktivní zapojení rodièù do ka�dodenního pokroku jejich dìtí;
aby rodièe spoleènì vyuèovali z domova.
aby rodièe uèili své dìti o morálním chování. Uèitelé vìdí, jak uèit ètení, matematiku, vìdu a tak dále, ale vìdìní
o hodnotách by mìlo pocházet z domova.
aby rodièe �ukáznili - ne potrestali - své dìti�. Metoda pozitivní disciplíny umo�òuje posílení pozitivního chování,
prosazování úspì�ného rozhodování a výuky u dìtí.
aby rodièe nauèili dìti být zodpovìdnými, mluvit, vyjadøovat svùj vlastní odùvodnìný názor, pøijímat odpovìdnost
za své èiny a pøijímat dùsledky svých èinù.

Otázka 2: Co cht"jí rodi!e od u!itel$?

Rodièe chtìjí:

uèitelé, kteøí respektují rodièe a dìti.
uèitelé, kteøí se vìdomì vìnují výuce tím, �e zvy�ují standardy a mají vysoké oèekávání na v�echny dìti.
uèitelé, kteøí pøemý�lejí o vìcech mimo zavedené standarty, proto�e ka�dé dítì je jedineèné a pøístup k uèení
musí být odli�ný.
aby s nimi uèitelé otevøenì komunikovali, upøímnì sdíleli a vèas je informovali o svém názoru.
uèitelé, kteøí zùstanou objektivní a dodr�í svou hlavní odpovìdnost: uèit.
aby uèitelé sdìlovali pozitivní výsledky, a to nejen to, �e dítì dìlá domácí úkoly, nebo mluví ve tøídì.

Otázka 3: Kde by se mohly sblí�it jejich zájmy?

Uèitelé i rodièe chtìjí zlep�it vzájemnou komunikaci, co� jim umo�ní pracovat jako tým ve výchovì dítìte. Je v�ak
obtí�né spojit dvì rozdílné cesty. Hlavní dìlicí èárou je skuteènost, �e obì strany øádnì nevymezují své povinnosti a
práva a velmi èasto mají nadmìrné oèekávání nebo jen nenajdou spoleènou øeè. Prostøedí, v nìm� �ijeme, se rychle
mìní a vyvíjí a spoleènost èelí stále více novým výzvám. Komunikace je proto velmi dùle�itá. Na jedné stranì by se
uèitelé mìli upøímnì sna�it poznat rodinu a vytvoøit skuteèné spojení, na stranu druhou, rodièe musí být více aktivní ve
�kolním �ivotì jejich dìtí. Dosa�ení vzájemnì uspokojivého výsledku je mo�né prostøednictvím spolupráce. Rodièe,
uèitelé, vùdci komunity a �kolská správa dosáhnou vý�, pokud budou cíle plnìny týmovým pøístupem: �Spoleènì ka�dý
dosáhne více�. Dìti se uèí doma i ve �kole. Uèení se uskuteèòuje bìhem ka�dé bdìlé hodiny ka�dého dne.
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Kapitola 2 � Komunikace je klí!ová

Bariéry a mosty v komunikaci

Kulturní, jazyková a etnická rozmanitost v Evropì roste a mateøské �kolky èelí mnoha výzvám, které mají zlep�it
rozmanitost a zaèlenìní nových dìtí. Také dìti s posti�ením potøebují pomoc s komunikací, vlastní péèí a mobilitou.
Jedním z klíèových faktorù dodr�ení rozmanitosti je zabránit stereotypizaci dìtí a rodin zalo�ených na pohlaví, rase,
kultuøe nebo jiných atributech.[1] Vytvoøení v�e zahrnující komunity zlep�í partnerství mezi ve�kerou správou, uèiteli a
rodièi.

Bariéra: Pøíli�ná zaneprázdnìnost

Most: Udìlejte si èas

Rodièe a uèitelé zpravidla hlásí nedostatek èasu jako nejdùle�itìj�í komunikaèní bariéru. Studie v�ak ukazují, �e
nejdùle�itìj�í komunikaèní bariéry jsou nedostateèné plánování spolupráce a nedostatek vzájemného porozumìní.
Kromì toho mohou nìkteré pocity související s pøedchozími negativními zku�enostmi, nábo�enskými a kulturními
rozdíly, problémy s dopravou a neschopností a neúèinností èlenù �koly negativnì ovlivnit vztahy �koly a rodièù.[2] Musí
být vyu�ity rùzné formy komunikace, osobní, on-line, písemné i více jazykové.

Bariéra: Rùzné úrovnì oèekávání

Most: Splnit oèekávání a pøiná�et výsledky

Èasto mají uèitelé a rodièe rùzná oèekávání jak na sebe, tak na dìti. Úspìch dìtí v mateøské �kolce je zaji�tìn, pokud
rodièe a uèitelé jasnì vymezují a diskutují o oèekávání dìtí, vyzdvihují jejich úsilí pøi plnìní úkolù a zaji��ují, �e chápou
dùsledky pøi nedosa�ení daných oèekávání. Akademický úspìch pozitivnì souvisí s realistickými a vysokými
oèekáváními rodièù a uèitelù o výkonnosti dìtí.

Bariéra: nevhodná atmosféra

Most: Vytvoøte dobrou atmosféru

Uèitelé také musí upøímnì pøipustit svou vlastní kulturní kompetenci a odhodlání pracovat s rùznými dìtmi. Pozitivní
uèební prostøedí je pro dìti dùle�ité k výuce a rozvoji. Prostøedí by mìlo být bohaté na hry, zku�enosti, zkoumání a pocit
dùle�itosti. V tomto prostøedím se i rodièe cítí vítáni, zapojeni a posilováni.
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Bariéra: Kulturní rozdíly

Most: Poznejte kulturní rozdíly aktivnì a s respektem

Kulturní rozdíly mohou vytváøet komunikaèní bariéry, pokud uèitelé odrá�ejí svùj vlastní kulturní náhled pøi interakci s
rodièi z jiné zemì a kultury. Aby se uèitelé mohli vypoøádat s touto potenciální nesprávnou komunikací, mìli by zaèít
vyhledávat znalosti, které by jim pomohli porozumìt jazykovým a kulturním rozdílùm rodièù. Spolu se získáním znalostí o
kulturních rysech se fakt, �e snaha o pochopení kulturních rozdílù a hodnot je dùle�itá z hlediska øe�ení komunikaèních
bariér, prohloubí.[3]

[1] Victorian Early Years Learning and Development Framework, Evidence Paper, Practice Principle 4: Equity and
Diversity, Saffigna, Franklin, Church and Tayler / Department of Education and Early Childhood Development 2011

[2]Ozmen, F., Akuzum, C., Zincirli, M., & Selcuk, G. (2016). The communication barriers between teachers and parents
in primary schools. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 26-46, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.66.2

[3] Ozmen, F., Akuzum, C., Zincirli, M., & Selcuk, G. (2016). The communication barriers between teachers and parents
in primary schools. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 26-46, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.66.2

Kapitola 3 � Vyu�ití kulturní rozmanitosti

Jak m$�eme p#ipravit u!itele na práci s kulturn" rozmanitými d"tmi a jejich
rodinami?
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Nové výzvy pro uèitele a øeditele/ky mateøských �kolek vzrostou kvùli integraci dìtí a rodin uprchlíkù. Nìmecko a mnoho
evropských zemí musí integrovat uprchlíky z rùzných zemí. Mateøská �kolka je místem, kde se setkávají rodiny s malými
dìtmi a kde existuje zpùsob, jak je integrovat do evropské kultury prostøednictvím pøímé interakce a výmìny znalostí. Díl
3 v modulu 5 (link) poskytuje úplný obraz o tomto procesu v Evropì a navrhuje strategie, jak budovat vazby s rodièi
pøistìhovalcù.

Pro integraci rodin, stejnì jako dìtí z jiných zemí, musí mít mateøská �kolka základní znalosti o stravovacích návycích,
nábo�enském zázemí a rituálech, aby tyto dìti a rodièe neporu�ovali na�e evropské kulturní vzorce. Ní�e jsou nìkteré
návrhy uèitelù a rodièù pro dosa�ení forem kulturní kompatibility.

Návrhy pro u!itele

Kultura a rodina jsou zásadní pro pocit identity, pøíslu�nosti a úspìchu dìtí v celo�ivotním vzdìlávání. Uèitelé hrají velmi
dùle�itou roli pøi podpoøe dìtí a rodin s kulturnì rùznorodým zázemím. Kdy� jsou uèitelé pøátel�tí, pøístupní a respektují
rùzné zpùsoby �ivota, pomáhají dìtem a jejich rodinám budovat pocit sounále�itosti a dùvìry. Nìkteré my�lenky, které
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mohou pedagogùm pomoci pøi podpoøe kulturnì rozmanitých rodin, zahrnují:

Otevøenost rùzným typùm rodin
Práci na rozvoji pozitivních vztahù s rodinami
Vzájemný respekt k rozmanitosti
Dobrou komunikaci

Pedagogové nejmen�ích dìtí v celé Evropì musí být pøipraveni vyuèovat rostoucí populaci mladých lidí. Více dìtí z
pøistìhovaleckých domácností se zapisuje do programù v raném dìtství a oèekává se, �e tento trend bude pokraèovat i v
pøí�tím desetiletí. Existuje velká potøeba rozvíjet programy odborné pøípravy, které by pøipravily uèitele, aby uspokojily
potøeby dne�ních rozmanitých �kolních tøíd.

Návrhy pro rodiny

Rodièovství mezi rùznými kulturami mù�e být nìkdy výzvou, zvlá�tì kdy� jsou hodnoty a oèekávání kultury od sebe
navzájem tak odli�né. To mù�e rodinám ztì�ovat pocit, �e patøí k nìjaké komunitì. Schopnost rodiny rozvíjet kulturní
identitu a pocit sounále�itosti je pro dìti dùle�itá, proto�e pocit sounále�itosti a silná kulturní identita podporuje jejich
du�evní zdraví a blahobyt. Existuje spousta vìcí, které mohou rodinám pomoci rozvíjet pocit sounále�itosti, vèetnì:

Identifikace vlastní kultury - kulturní identita dìtí se vyvíjí prostøednictvím jazyka, vyprávìní pøíbìhù, vztahù,
tradic a rutin.
Budování sociálních sítí - budování spojení v mnoha rùzných spoleèenských a kulturních skupinách.
Vyhledání podpory - najít správnou osobu nebo organizaci, která vám a va�í rodinì pomù�e.
Nezapomínejte, �e potøebujete èas na integraci - pøizpùsobení se novému �ivotu po migraci mù�e obsahovat
mnoho výzev pro celé rodiny.

Rozmanitost prost#ednictvím jídla a dal�ích aktivit

Události související s jídlem mohou poskytnout skvìlé zapojení rùznorodé komunity.

Existuje mnoho zpùsobù, jak oslavit rùznorodost, napøíklad:

Zapojením dìtí (modul 3)
Uspoøádáním hostiny (modul 4, díl 3 a modul 5, díl 2)
Venkovním vzdìláváním (modul 3)
Zapojením rodièù (modul 5, díl 1)

Díl 2: Události a inovativní zp$soby rozvoje dialogu s
rodi!i

V tomto díle se dozvím, jak:

Provádìt spoleènou vizi zapojení rodièù do vzdìlávání dìtí.1.
Vytváøet akce, které zahrnují rodièe a komunitu do vaøení a dal�ích èinností.2.

Kapitola 1 � Vize pro zapojení rodi!$

Personál �koly musí propojovat a budovat pozitivní vztahy s rodièi, pøed tím ne� mù�e efektivnì zapojit rodièe do
zlep�ování �kolních programù a aktivit. Za prvé je nezbytné, aby zamìstnanci �koly, rodièe a partneøi z øad komunity
uznali výhody spoleèné spolupráce pøi udr�ování zdraví a uèení dìtí. Toho lze dosáhnout tak, �e budete sdílet �kolní vizi
pro komunikaci a zapojení rodièù do vzdìlání jejich dìtí se v�emi ve Va�í �kolní komunitì. Vize �koly pro zapojení rodièù
mù�e nastavit tón pro pozitivní vztah s rodièi a jejich zapojení do zdraví �koly a jejích aktivit.

P#íklady zp$sob$, jakým se pracovníci �koly mohou spojit s rodi!i

Zajistit, aby ètvr�, ve které se �kola nachází, mìla jasnou pøedstavu o anga�ovanosti rodièù a jejich zapojení do
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�kolních aktivit.
Odpovídá �kolní mise významu rodièovské anga�ovanosti a vytváøí základy pro zapojení rodièù do �kolních
aktivit?
Má �kola dobøe plánovaný program pro zapojení rodièù?
Existují zásady a postupy, které maximalizují zapojení rodièù do aktivit �koly, zahradnictví/vaøení, slu�by a
programy?
Má �kola pøátelské a pøíjemné prostøedí pro rodièe?
Uvítá �kola, aby se rodièe podíleli na èinnostech, slu�bách a programech v oblasti zdraví/zahrádky/vaøení?
Zajistí �kola, aby mìli zamìstnanci mo�nost spojit se s rodièi a podporovat rodièovskou anga�ovanost ve �kolní
péèi/zahradnièení/vaøení?
Má �kola specializovaný výbor uèitelù, správcù a rodièù, kteøí napomáhají �kolnímu plánování, provádí,
vyhodnocují a neustále zlep�ují jeho dosah na rodièe a kvalitu aktivit rodièovské anga�ovanosti?
Má �kola zamìøené semináøe pro rodièe na zahradnièení nebo zdravé vaøení?
Jsou zamìstnanci �koly poskytnuty mo�nosti dozvìdìt se, jak zvý�it zapojení rodièù do �koly?

Kapitola 2 � Události zahrnující rodi!e a komunitu do
va#ení a zahradni!ení

Zapojení rodièù a místní komunity je klíèovým bodem souèasné vzdìlávací politiky. Výkony �ákù se ukázaly být lep�í,
pokud se rodièe a �ir�í komunita aktivnì podílejí na �ivotì �koly. Události související s jídlem mohou poskytnout skvìlou
pøíle�itost pro zapojení rùznorodé komunity.

Ní�e jsou nìkteré nápady, které vám pomohou zaèít.

Nejlep�í �národní/regionální� jídlo

This theme could be used to celebrate regional food from around your country or focus more tightly on local food
traditions. It could be a stand-alone event or run alongside another school event such as an open day.

Tohle téma by mohlo být vyu�ito k oslavì regionálních potravin z va�í zemì nebo místní potravináøské tradice. Mù�e se
jednat o samostatnou událost nebo doprovodný program napøíklad pøi dni otevøených dveøí.

P#íle�itosti by mohly zahrnovat:

podpora zástupcù místních výrobcù potravin, pìstitelù a potravináøských podnikù, aby nabízeli degustace/vzorky
svých výrobkù, receptù a pøísad.
�kolní zahradní klub mù�e ukázat, co vypìstoval.
kuchaøský klub mù�e nabídnout ochutnávky jídel uvaøených ze �kolních produktù.
�kolní stravovací tým mù�e pøedvést regionální pokrmy, které podávají v dobì obìda. Mohly by být nabízeny
ochutnávky a vyplòovány vyhodnocovací karty, které by pomohly vybrat nejoblíbenìj�í pokrmy, které by mohly
být na obìdovém menu.
technologie potravin/studenti mohou dostat za úkol pøipravit typické pokrmy pro va�i zemi nebo oblast a to
zejména s vyu�itím místních potravin/ingrediencí.
rodièe mohou poøádat soutì�e, aby na�li nejlep�í piknikový obìd s vyu�itím místních potravin. To pomù�e zvý�it
povìdomí o tom, co pøedstavuje dobrý balíèek potravin na obìd.
místní kuchaøi mohou být vyzváni, aby ukázali, jak pou�ívat místní a sezónní pøísady.
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Mnoho kultur, mnoho pokrm$

Tohle téma lze vyu�ít k prezentaci jídel z celého svìta, pou�íváním autentických ingrediencí, které mohou být pro
nìkteré èleny komunity neznámé, spolu s lokálnì pìstovanými potravinami. Mù�e to být formou posezení ve veèerních
hodinách pro úèely získávání finanèních prostøedkù, formou degustace tapasového stylu nebo dokonce formou pikniku
ve �kolní zahradì.

P#íle�itosti by mohly zahrnovat:

celou øadu skupin ze �kolní komunity, v�ichni pracují spoleènì, napø. studenti z místní støední �koly, èlenové
kuchaøského klubu, �kolní kuchaøi a zamìstnanci, rodièe, uèitelé a èlenové místní komunity.
zobrazení ingrediencí, výrobkù a obrázkù mù�e pomoci zvýraznit kulturu receptù.
prezentaci jiné kultury s ka�dým kurzem, napø. italské �antipasto� pøedkrmy, indické hlavní jídlo a zákusek z
Øecka.
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Letní oslavy jídla

Naèasování této akce mù�e být na konci letního období nebo na zaèátku podzimu. Mù�e se jednat o odpolední nebo
veèerní �kolní událost nebo o souèást vìt�ího spoleèenského dìní.

P#íle�itosti by mohly zahrnovat:

zeleninovou show pro �kolu a místní komunitu se sekcemi pro:
nejneobvyklej�í ovoce nebo zelenina
nejvìt�í zelenina
nejlep�í produkty vypìstované �áky ze semínek ve tøídách
nejlep�í pokrm s pou�itím urèité slo�ky ovoce nebo zeleniny.

externí agentury, napø. svaz zahrádkáøù nebo asociace pro kompostování by mohla být zapojena do propagace
pìstování plodin doma.
rozvíjení dovedností, které se dìti nauèily ve �kole.
spoleèenské kluby vaøení mohou prodávat pokrmy z produktù ze �kolní zahrady.
nabídku øady ocenìní, napø. vaøení nejlep�ího receptu s pou�itím domácího produktu.

Den vým"ny semínek

Výmìna osiva spojuje a udr�uje místní zahradnickou komunitu. Nabízí zamìstnancùm, �ákùm, rodièùm a místní
komunitì pøíle�itost dozvìdìt se, jak pìstovat vlastní potraviny a poznat nové odrùdy, a zachovávat tak na�e dìdictví ve
formì potravin pøed vyhynutím. Poskytuje zku�enìj�ím pìstitelùm v komunitì mo�nost sdílet znalosti a osivo, které se
pøizpùsobily místním podmínkám.

Letáky mohou lidem pøipomínat, aby si schovali svá semínka a postupnì je zasadili. Obálky se semínky lze zakoupit
velmi levnì nebo mohou být snadno vyrobeny ve �kole, semínka také vypadají dobøe, kdy� se sypou ze sklenic.
�áci/rodièe/uèitelé mohou obsluhovat rùzné stánky a semínka prodávat.

P#íle�itosti by mohly zahrnovat:

ukázku �etøení osiva
výmìnu osiva
aktivity dìtí, napø. hádejte poèet semínek v nádobì, vytvoøte kolá� pomocí rùzných semínek
ukázku výsevu osiva ze strany �ákù.
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Zahradní experimenty

Experimenty jsou jednoduché pokusy nebo pozorování, které mohou být provedeny doma, na �kolní zahradì nebo na
pozemku. Dávají vám mo�nost poznat a experimentovat s novými (i starými) nápady nebo technikami a sdílet získané
poznatky.

Celá �kolní komunita, vèetnì rodièù a �ir�í komunity, mù�e být podporována v úèasti na jednom z experimentù. Lidé se
mohou zúèastnit pravidelných setkání, kde si vymìní tipy, nápady a informace. �áci mohou koordinovat �íøení informací
a zpìtnou vazbu o výsledcích.

Obsah experimentu mohou pøipravit uèitelé biologie, chemie nebo jiného pøedmìtu souvisejícího se zahradou. Mù�e se
jednat o:

informace o zázemí
základní pokyny k provedení testu
rady, jaké informace budete potøebovat k záznamu
listy výsledkù, které usnadòují zaznamenání va�ich pozorování a dat, kdy� experiment provádíte
pøípadnì základní materiály, jako je osivo.

Uèitel poté sestaví a analyzuje výsledky a nahlásí je do va�eho �kolního èasopisu nebo vývìsky.
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Týden s prarodi!i na �kolní zahrad"

Mìl by probìhnout v prvních jarních týdnech, pomoci �kolám získat podporu od místní komunity a zahájit prací na
zahradì po zimì.

Poøádání aktivit na zahradì je skvìlý zpùsob, jak oslovit star�í rodièe, peèovatele a místní obyvatele (vèetnì místních
majitelù pozemkù) a zároveò udr�ovat zahradu ve skvìlém stavu.

Po#ádání aktivit na zahrad"

Urèete si èas bìhem týdne (dokonce i po �kole), abyste mohli uspoøádat �Týden v zahradnictví.�
Zjistìte, jaké rostliny byste chtìli, pøemý�lejte o tom, kde byste je mohli vysadit nebo jak by je kuchaø mohl
pou�ívat ve svých receptech, propojujte plodiny s kuchyní a s vyuèováním ve tøídách. Sdílejte nápady a plány v
celé �kole nebo �kolce, abyste do zábavy zapojili v�echny!
Jakmile se jaro vrátí, je ten správný èas k zahájení Zahradního týdne s prarodièi. Zapojíte tak prarodièe,
peèovatele i �ir�í komunitu (vèetnì místních majitelù pozemkù) k poskytování podpory, rad a poradenství v
oblasti zahradnictví.

Jiné mo�nosti zahradnièení by mohly zahrnovat:

�kolní zahrady nejsou projekty pro jednoho èlovìka. Aby se projekt skuteènì podaøil, zahrada potøebuje podporu
dobrovolníkù. Je skvìlé, �e rodièe dobrovolnì poskytují pomoc, proto�e tím dávají zahradì nadìji, �e bude �ít
dokonce i poté, co jejich dìti absolvují �kolu. Je to vítìzství: zahrada dostane pomoc od dal�ích rukou a rodièe se
vrátí domù s èerstvými produkty, které mohou jíst!
�kola by mohla zahájit zahradnické a kuchaøské kluby, rozvíjet vazby s místní ekologickou farmou a zøídit
ka�doroèní �vesnickou show�, ve které �áci uvidí, co vyrostlo.
V pátek odpoledne mù�ete rostliny pìstované na �kolní zahradì prodávat dìtem a jejich rodinám. �kolní kuchaøi
nebo samotní �áci mohou pøipravovat domácí polévku pomocí zeleniny a bylin ze �kolní zahrady, nebo upéct
chléb a dorty a nabízet je rodièùm a místní komunitì.
Získané prostøedky mohou jít zpìt do zahrádkáøského klubu.
V prùbìhu celého roku mohou èlenové �koly zahradu nav�tìvovat, pomáhat na ní a radit.

Dal�í informace a podrobný návod najdete na webu programu Skute!n" zdravá �kola. 
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Díl 3: Integrace p#ist"hovaleckých rodi!$ do komunity
mate#ských �kolek

V tomto díle se dozvím, jak:

1. vidìt pøistìhovalce jako souèást Evropy, Evropa mìla v�dy smí�enou identitu

2. poznat, jaká jsou specifika rodin pøistìhovalcù

3. integrovat pøistìhovalecké rodièe a dìti do mateøských �kolek

Úvod do tématu

Opu�tìní domovské zemì za úèelem nalezení lep�ího �ivota je obvykle koneèným øe�ením mnoha lidí. Chytrý výbìr
cílové zemì je dùle�itý a zemì s dlouhou historií pøistìhovalcù vìdí, �e by mìly zaèleòovat migranty do ka�dodenního
�ivota co nejdøíve. Ale vzhledem k rùzným kulturním podmínkám a zpùsobùm �ivota má tento proces urèité specifika.

Kapitola 1 � Odkud p#ist"hovalci p#icházejí a zem"
jejich pobytu

Evropa má smí�enou identitu

Evropa je mezikulturní oblastí a zùstane tak. Strach a nenávist se ale musí dr�et mimo veøejné debaty. Dosud Evropa
nedokázala nabídnout øe�ení spoleèné identity nad rámec spoleèných hodnot a pøedstav. (European Journal on
Psychology, https: //www.ncbi.nlm .nih.gov / pmc / èlánky / PMC4894286 /)

Podíl p#ist"hovaleckého obyvatelstva v evropských zemích     
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V roce 2016 po�ádal více ne� 1 milion osob o azyl v Evropì. Podíl pøistìhovalcù na obyvatelstvo v tomto období nejvíce
vzrostl ve �védsku, Maïarsku, Rakousku a Norsku o nejménì 1%. Zatímco tento vzestup se mù�e zdát malý, i jeden
bodový nárùst za rok je vzácný, obzvlá�tì v západních zemích. Nedávní pøistìhovalci se pøidali k ji� významným
skupinám �ijícím ve �védsku, Norsku a Rakousku - v�echny zemì, v nich� imigranti tvoøili v roce 2016 15% nebo více
obyvatel. Nejvìt�í nárùst zaznamenalo �védsko, kde se v roce 2015 zvý�il poèet imigrantù z pøibli�nì 16,8% na 18,3% v
roce 2016 se zvý�il je�tì o 1,5%. Zahranièní akcie v Norsku (15,3% v roce 2016) a Rakousko (18,5% v roce 2016) se ve
stejném období zvý�ily o 1 bod. Spojené království a Francie - zemì se znaèným poètem pøistìhovalcù - dostaly
mnohem ménì �adatelù o azyl v pomìru k jejich poètu obyvatel v letech 2015-16 ne� jiné zemì a ka�dý zaznamenal
pomìrnì mírné zvý�ení jejich akcií v zahranièí o 0,2%, 13,4% ve Velké Británii a 12,3% ve Francii v roce 2016.

Zem", které p#ijaly v"t�inu �adatel$ o azyl

Nìmecko pøijalo vìt�inu �adatelù o azyl v jakékoli evropské zemi. Kvùli své velké populaci vzrostl jejich zahranièní podíl
z 0,7% na 15,6% v roce 2016, co� je velký, ale podstatnì men�í nárùst ne� v ostatních evropských zemích. Na druhé
stranì spektra zemí jako je Litva, �panìlsko, Slovinsko, Estonsko a Loty�sko, zaznamenaly pokles poètu imigrantù. To
je zèásti proto, �e tyto zemì v uplynulém roce neobdr�ely vysoký poèet �adatelù o azyl. (PewResearchCenter, 2017)
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/06/15/immigrant-share-of-population-jumps-in-some-european-countries/

Odkud p#icházejí p#ist"hovalci

Konflikt v Sýrii je i nadále nejvìt�ím hnacím motorem migrace. Pokraèující násilí v Afghánistánu a v Iráku, týrání v Eritrei
a chudoba v Kosovu vedou lidi, aby hledali lep�í �ivot jinde.

Kapitola 2 � Zahájení �ivota v nové zemi%

Opu�tìní domovské zemì není nikdy snadné. Lidé opou�tìjí nejen svùj majetek, ale i sociální sí�, práci, povìst. Musí
zaèít nový �ivot nìkde, kde je nikdo nezná. Budoucnost v nové zemi je nejistá, èasto s novým �ivotním stylem a návyky,
které neznají. Zahájení mateøské �kolky nebo �koly v nové zemi mù�e být pro dítì a jeho rodièe stresující, ale na druhé
stranì je dobrou pøíle�itostí spojit se s ostatními rodinami a komunitou mateøské �kolky.

Pedagogové a dal�í odborníci by mìli rozpoznat pot#eby rodi!$ v následujících oblastech:

P#ijmout je jako lidi, spí�e ne� jako novou kategorii.
Pomoci jim p#i sledování pozitivních aspekt$ budoucnosti.

V mateøské �kolce mohou rodiny pøistìhovalcù vy�adovat zvlá�tní pomoc kvùli jejich specifickým zvykùm.

Rodiny pøistìhovalcù mohou vy�adovat dodateènou pomoc pøi zápisu do programu z dùvodu nejistoty v oblasti jazyka a
gramotnosti, dopravy, logistiky a potí�í s dodr�ováním po�adavkù na pøihla�ovací dokumentaci. (Julia Gelattová, Gina

Adamsová a Sandra Huerta - Podpora pøístupu pøistìhovaleckých rodin k pøed�kolním zaøízením)

Kapitola 3 � Jak se rodi!e mohou integrovat do
mate#ské �kolky

Role rodi!$ v úsp"chu d"tí

Rodièovská anga�ovanost je nyní pova�ována za dùle�itou souèást úspìchu programù uèení u malých dìtí. Rodièovská
anga�ovanost vytváøí vztahy s rodinami, co� podporuje blahobyt, silné vztahy mezi rodièi a jejich dìtmi a prùbì�né uèení
a rozvoj jak pro rodièe, tak pro dìti.

Rodièe z kulturnì rùznorodého prostøedí by mìli být podporováni, aby se zapojili do rodièovských organizací a sdíleli své
kulturní názory.

Spojené státy americké mají dlouhou historii pøistìhovalcù a jejich integraci do spoleènosti. Jedním z hlavních zji�tìní
výzkumu MPI bylo, �e dovedností, kterou chtìjí rodièe nejdøíve zlep�it je základní gramotnost, program pro dospìlé ESL
(angliètina jako druhý jazyk) a �kolení o znalostech v oblasti kultury a systému státu. Jazyk je témìø nepøekonatelnou
bariérou pro mnoho pøistìhovalcù a uprchlíkù.
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Pro úspìch men�ích dìtí v prvních letech v USA, je velmi dùle�ité zapojení rodièù do programù na podporu jejich
schopností a zapojení do spoleènosti. Rodièe jsou prvními a nejdùle�itìj�ími uèiteli svých dìtí. Socioekonomické rozdíly
vedou k rùzným zku�enostem s dìtmi, u kterých mù�e ve velice raném stádiu vìku dojít k mezeøe v kognitivním a
jazykovém vývoji. Dlouhodobá data ukázala, �e mezi mnoha pøistìhovaleckými skupinami, kteøí s výukou zaèínají je�tì
pøed nástupem do �kolky, byla mezera mezi dosa�enými výsledky s dìtmi narozenými v USA, men�í.

Úloha komunitních organizací

Slou�í imigrantùm jako zpùsob, jak oslovit rodiny pøistìhovalcù prostøednictvím dùvìryhodného zprostøedkovatele. Se
svými silnými spoleèenskými vazbami informují rodiny pøistìhovalcù o dostupných slu�bách a veøejných výhodách a
mohou snadnìji podávat informace o pøed�kolním vìku.

Kapitola 4 - Strategie budování vazeb s rodi!i
p#ist"hovalc$

Pedagogové pot#ebují nové schopnosti pro práci s d"tmi uprchlík$ a
migrant$.

V rùzných zemích mohou být uèitelé vy�koleni k práci s dìtmi pøistìhovalcù a jejich rodièi. Existuje mnoho zpùsobù, jak
se spojit s rodièi pøistìhovalcù. Zemì po celém svìtì mají podobné pøístupy, ale mohou existovat rozdíly mezi
jednotlivými zemìmi. Zde je nìkolik nápadù:

V�ichni rodièe a dìti, kteøí spolupracují s personálem z pøed�kolních zaøízení, musí být léèeni pøátelským1.
zpùsobem a s respektem. Zamìstnanci by se mìli alespoò nauèit pozdravit je v jejich jazyce.
Vy�kolený tlumoèník, který sdílí kulturní zázemí rodièù, pomáhá budovat silnou vazbu mezi rodièi a programy.2.
Pokud je to mo�né: v�ichni zamìstnanci by mìli jasnì komunikovat s pøistìhovalci: od øidièù autobusù, správcù,3.
po uèitele, program by mìl zahrnout v�echny dìti v komunitì bez ohledu na jejich pùvod.
�kolení o jiných kulturách pro uèitele a zamìstnanci je velmi u�iteèné.4.
Pozvat rodièe do mateøských �kolek nebo �kol na rùzné aktivity.5.
Rodièe nìkdy nemusí být obeznámeni s tím, jak mateøské �koly fungují a co oèekávají od rodièù.6.
�Kulturní noci�, kde mohou rodièe sdílet jídlo z jejich domovské zemì.7.
Mìsíèní snídanì, kdy mohou rodièe zùstat ve �kole poté, co upustí své dìti, vychutnat si jídlo a poslouchat místní8.
celebritu, jako je napøíklad nìkdo z místní zpravodajské stanice.
Vzdìlávací a informaèní zasedání, která se zabývají tématy, jako je zdraví a disciplína dìtí, vèasný vývoj mozku9.
u dìtí a dùle�itost vèasného vzdìlávání; tyto programy by mohly být zamìøeny na témata zvlá�tního zájmu rodièù
pøistìhovalcù.
Programy uvádìly, �e pracují na realizaci kulturnì zdatnìj�ích programù prostøednictvím dvou hlavních strategií:10.
najímání lidí z rùzných komunit a výcvik stávajících zamìstnancù. Je také mo�né najmout uèitele z rùzných
kultur. Pøivedení rodièù do uèeben mù�e podpoøit kulturní zpùsobilost.
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Key Actions

Zapojení rodi!$ je d$le�itá - p#ekonejte p#edsudky a za!n"te spolu mluvit1.

Vítejme rozmanitost a sna�me se z ní vyu�ít maximum2.

Zapojte rodi!e a !leny komunity do �kolního �ivota okolo dobrého jídla3.

Pokuste se integrovat p#ist"hovalce do ka�dodenního �ivota �koly4.


