
Základná škola s materskou školou  Hôrky 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLY V OBLASTI : 

 

BOJ PROTI OBEZITE 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: Mgr. Eva Teichgrabová                          Šk. rok:  2019 / 2020 



Obsah:    1. Dokumenty 

2. Úlohy  

3. Plánované akcie a podujatia 

1. Dokumenty: 

 Pedagogicko organizačné pokyny Ministerstva školstva pre šk. rok 2019/2020 

 zákon č. 440/2015 Z. z. o športe 

 Európska charta boja proti obezite z r. 2006 

 Európsky politický rámec Zdravie 2020 

 Národný program boja proti nadváhe a obezite z 19.januára 2008 

 Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015 – 2025  

 Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2025 

 

2. Úlohy: 

Úlohou koordinátora pre boj s nadváhou a obezitou je monitorovať  uplatňovanie  

programu prevencie obezity v škole a v školských zariadeniach, plánovať akcie zamerané na 

zdravý životný štýl, propagovať zásady správneho stravovania, aktívne zapájať deti a žiakov 

do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, realizovať 

aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, podporovať projektové 

vyučovanie zamerané na oblasť výživy, starostlivosti o zdravie  a  pohybové aktivity .   

Cieľom je u žiakov zvýšiť informovanosť v oblasti zdravej výživy ,dosiahnuť  zvýšenie  

záujmu o pohybové aktivity a upriamiť pozornosť na dôležité aspekty zdravého životného 

štýlu  

 výchova k správnym stravovacím návykom 

 zmena postoja k vlastnému zdraviu 

 rozvoj pohybových aktivít  

 zníženie príjmu energie z nezdravých potravín 

 obmedzenie spotreby saturovaných tukov  

  zvýšenie záujmu o zdravé potraviny ako ryby, kvalitné bielkoviny, strukoviny, orechy 

  zvýšenie záujmu o konzumáciu zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave 

 využitie ponuky krúžkov a voľnočasových aktivít zameraný na športovú činnosť 

a pohybové aktivity  

 vhodný pitný režim 



 zvýšenie pohybovej aktivity 

Národný program boja proti nadváhe a obezite: 

V mnohých ekonomicky vyspelých štátoch sa v poslednom desaťročí z obezity a 

nadváhy stáva jeden za najčastejších verejno-zdravotných problémov. Alarmujúci je 

nielen výskyt obezity u populácie v produktívnom veku, ale i výskyt detskej nadváhy a 

obezity. Dochádza k rýchlemu nárastu detskej obezity a nadváhy, dôkazom čoho je stav 

nielen v našej krajine, ale napríklad v USA, Kanade, Austrálii, Veľkej Británii, ale i 

Českej republike, či Taliansku a mnohých iných štátoch Európy. Nadváha a obezita v 

detstve vyvoláva vážne komplikácie a podstatne zvyšuje riziko obezity v dospelosti. Pre 

zvládnutie pandémie nadváhy a obezity je potrebné nielen monitorovať výskyt a trendy 

obezity u detí a dospelých, ale je potrebné pristúpiť aj k návrhu intervencií, ktoré nám 

umožnia kontrolovať a zmierniť negatívne dopady obezity a nadváhy na verejné 

zdravie.Obezita je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. storočí. Na 

Slovensku má podľa zistení Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj nadváhu 

takmer 58 % ľudí a asi tretina Slovákov je obéznych. Nadváha a obezita sa merajú 

pomocou indexu telesnej hmotnosti, v ktorom sa váha v kilogramoch delí druhou 

mocninou výšky v metroch. Za optimálny sa pritom považuje index od 18 do 25 %. Pri 

indexe od 25 do 30 % sa hovorí od nadváhe a nad 30 % už o obezite. Slovensko sa ocitlo 

na štvrtom mieste vo svete pokiaľ ide o obezitu a dostalo sa tak za USA, Veľkú Britániu a 

Austráliu. Podľa odhadov lekárov v 63 krajinách piatich kontinentov spĺňa obezita 

dokonca všetky charakteristiky globálnej epidémie.  Táto situácia núti vlády jednotlivých 

štátov, aby sa touto situáciou intenzívne zaoberali a vyvíjali potrebné opatrenia na 

zlepšenie tohto stavu. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje v rámci nového znenia 

Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky celospoločenské preventívne programy 

zamerané na chronické ochorenia. Programy sa budú zameriavať na problematiku 

kardiovaskulárnych ochorení, onkologických ochorení a problematiku obezity a nadváhy.  

„Národný program prevencie nadváhy a obezity v Slovenskej republike" si kladie za 

svoj hlavný cieľ znížiť výskyt obezity a nadváhy u občanov Slovenskej republiky a znížiť 

vplyv obezity a nadváhy, ako významného rizikového faktoru chronických chorôb na 

verejné zdravie. Konkrétne ciele vychádzajú z modelu zvládania problému obezity a 

nadváhy, ktorým je globálna stratégia Svetovej zdravotníckej organizácie „Výživa, 

fyzická aktivita a zdravie 2004":  

Aktivity v rámci NPPO sa zamerajú aj na deti a mládež. Deti si formujú správne 

návyky zdravého spôsobu života už v útlom veku. Na deti treba vyvíjať predovšetkým 

aktivity úpravou vhodnej stravy a zvýšením pohybových aktivít, či už v predškolských 

alebo školských zariadeniach. Dôležité je, aby si deti osvojili správne návyky pre život už 

v mladom veku, kde sú tieto rizikové faktory minimalizované a aby ich zdravie nemohli v 

neskoršom veku nepriaznivo ovplyvniť. Na druhej strane, tieto návyky a správny životný 

štýl musia byť vzájomne prepojené. Pokiaľ ide o školské zariadenia, je potrebné v školách 



presadiť nepoužívanie automatov orientovaných na sladené nápoje alebo predaj aj iných 

nezdravých potravín, ktoré sa podieľajú na vzniku obezity. Pokiaľ ide o spoluprácu s 

ministerstvom školstva, je vhodné do učebného programu škôl zaradiť aj predmety 

zamerané na pohybovú výchovu, upraviť učebné osnovy tak, aby tam nechýbali hodiny 

týkajúce sa správnej výživy a životného štýlu. Deťom a mladistvým neraz chýbajú na 

dennom jedálničku odporúčané denné dávky vitamínov či minerálnych látok, ktoré by 

mali prijímať v prirodzenej forme, teda v ovocí a zelenine. Strava má byť zmiešaná, čiže z 

každého niečo, ale v správnom pomere. V strave by sa viac mali uprednostňovať tiež 

strukoviny, chlieb a pečivo z celozrnnej múky, ale aj menej tučných i sladkých jedál. 

Deťom a mládeži by zároveň nemal chýbať pravidelný pohyb, a to či už v rámci rodiny, 

školy či rozličných krúžkov 

Plánované akcie a podujatia: 

Úloha Termín  Zodpovedný  

1.Zabezpečiť v školskej 

jedálni racionálne stravovanie 

v zmysle platných noriem pre 

ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky 

počas celého školského roka Vedenie ZŠ s MŠ Hôrky 

2.Spropagovať pitný režim 

počas prestávok 

v rámci triednických hodín Triedni učitelia 

3..Propagácia športu v rámci 

krúžkovej činnosti CVČ.  

september 2019 Triedni vyučujúci a vedúci 

krúžkov 

4.Cvičenie v prírode pre 

primárne vzdelávanie – 

didaktické hry.   

5.september 2019 Mgr. Schillerová 

5.Účelové cvičenie pre nižšie 

sekundárne vzdelávanie, 

pochod a plnenie úloh. 

5.september 2019 

 

PaedDr. Sekerková 

6. zapojenie sa do akcie 

Európsky týždeň športu  

23.-30. september 2019 

 

PaedDr. Sekerková 

7.celoslovenské testovanie 

pohybových predpokladov 

žiakov 1. ročníkov 

október 2019 Triedni učitelia1. ročníka 

a učitelia telesnej výchovy 

8.Svetový deň výživy /16.10./ 

– tematický týždeň – 

október 2019 Triedni učitelia v rámci 

triednických hodín 



propagácia správnej výživy, 

filmové dokumenty  

a projektové práce  

9.Spoločná desiata v triedach  

–zdravé stravovanie, 

celoškolská akcia 

16. október  2019 Triedni učitelia 

10.Projektová práca 

zameraná na zdravé 

stravovanie a životný štýl 

február  2020 V rámci ANJ8. ročník: Mgr. 

Kucková, Mgr. Teichgrabová 

11.Turnaj vo futsale apríl 2020 PaedDr. Sekerková 

12.Spoločná sánkovačka – 

zimné športy 

január – marec 2020 v rámci 

triednických hodín 

Triedni učitelia a učitelia 

telesnej výchovy -1.stupeň 

13.Beseda o zdravom 

životnom štýle, správnom 

stravovaní a nebezpečenstve 

bulímie a anorexie 

jún 2020 Mgr. Eva Teichgrabová 

v spolupráci s Cpppap Žilina 

14.Cvičenie v prírode pre 

primárne vzdelávanie 

jún 2020 Mgr. Schillerová 

15.Účelové cvičenie pre 

nižšie sekundárne 

vzdelávanie, pochod 

a plnenie úloh 

jún 2020 PaeDr. Sekerková 

16.Olympijský deň športu 

-celoškolská akcia 

jún 2020 Mgr. Dolníková, Mgr. 

Schillerová, PaedDr. 

Sekerková 

V Hôrkach, dňa 23.8.2019 

Mgr. Eva Teichgrabová, koordinátorka  ................................................................ 

 

Mgr. Jana Hűbnerová, riaditeľka školy .................................................................. 


