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Vážený pane vedoucí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se distancuje od aktivit, v rámci kterých společnost
„Skutečně zdravá škola“ vytváří síť placených koordinátorů a koordinátorek, kteří budou oslovovat ředitele škol,
vedoucí školních jídelen, zřizovatele apod. a současně Vás žádám o distribuci tohoto stanoviska všem ředitelům
a zřizovatelům škol a školských zařízení Vašeho kraje. Cílem jejich činnosti by měl být mimo jiné vstupní audit,
posouzení kvality podávaných jídel, posouzení zařazení tématu výživy do školního vzdělávacího programu,
metodická podpora, poradenská a lektorská činnost v oblasti zdravé výživy, příp. v oblasti výchovy a vzdělávání
o zdravé výživě. Na kvalifikovanosti koordinátorů dle dotazníku nezáleží.
Velmi náročná a fyzicky namáhavá práce pracovníků školních jídelen předpokládá znalost mnoha předpisů a
dodržování zásad zdravé výživy. Rozhodně se nejedná jen o obyčejné vaření. Problematika školního stravování
je vysoce odborná záležitost a metodickou podporu v této oblasti vykonává MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví
(MZ), Krajské hygienické stanice (KHS), Česká školní inspekce (ČŠI), krajské metodičky školního stravování.
MŠMT ve spolupráci s MZ v rámci celoplošného, jednotného metodického vedení v souladu s materiálem č.j.:
MSMT-13268/2014-1: „Vyhodnocení plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy ČR 2011-2015“ zahajuje v letošním roce školicí akce, které budou realizovány místně příslušnými KHS.
Tato celoplošná metodická podpora bude dále pokračovat.
Dále upozorňujeme ředitele škol a školských zařízení, že tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) je při
dodržení Rámcového vzdělávacího programu v kompetenci školy, kontrola a implementace ŠVP je pouze
v kompetenci ČŠI.
Příloha: Formulář společnosti „Skutečně zdravá škola“
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ředitelka odboru dalšího vzdělávání a institucionální výchovy

DOTAZNÍK PRO KOORDINÁTORY a KOORDINÁTORKY SKUTEČNĚ ZDRAVÉ ŠKOLY
* Required
Začátek formuláře
Jméno a příjmení *
This is a required question
Telefon *
This is a required question
E-mail *
This is a required question
Region působení (kraj, město) *
This is a required question
Zúčastníte se setkání koordinátorů: *

o

v Praze 13.9.2014

o

v Brně 27.9.2014

o

nezúčastním se
This is a required question

Práce koordinátorů bude spočívat zhruba v následujících činnostech (míra zapojení je dobrovolná a závisí na
rozhodnutí jednotlivce): 1. Oslovování škol (ředitelů, vedoucích školních jídelen), zřizovatelů škol a provozoven
školního stravování (ideálně osobně), představování a vysvětlování programu Skutečně zdravé školy s nabídkou
podpory při jeho zavádění. 2. Aktivní podpora při zavádění programu Skutečně zdravá škola dle místní situace: a.
Úvodní posouzení situace na místě (vstupní audit), tj. návštěva školní jídelny, zjištění úrovně kultury stravování,
posouzení kvality podávaných jídel, analýza jídelníčku, posouzení zařazení tématu výživy do školního vzdělávacího
programu, úroveň spolupráce s rodiči a dalšími aktéry. Diskuse o možnostech zlepšení, konkrétní návrhy. K realizaci
vstupního auditu bude existovat metodický materiál. b. Metodická podpora při zavádění změn, poradenská a
lektorská činnost v oblasti zdravé výživy, příp. v oblasti výchovy a vzdělávání o zdravé výživě. c. Aktivní zapojení do
akční skupiny pro zdravé stravování na škole, pomoc s koordinací (návody budou k dispozici). *
JAKOU DALŠÍ AKTIVITU V RÁMCI SKUTEČNĚ ZDRAVÉ ŠKOLY NAVRHUJETE? CO JINÉHO MŮŽETE NABÍDNOUT?
This is a required question
Za svou práci budou koordinátoři odměňováni menšími částkami. Výše odměny je ještě v jednání. *
Prosím uveďte, který způsob odměňování Vám vyhovuje:

o

dohoda o provedení práce (odměna je zdaněna 15 % daní a příjem není nutné nikde hlásit ani uvádět do
daňového přiznání)

o

smlouva o dílo (odměna není zdaněna, příjem je potřeba uvést do daňového přiznání, případně konzultovat s
daňovým poradcem)

o

fakturace (pro držitele ŽL)
This is a required question

Jaká je Vaše kvalifikace (v oblasti výživy, vzdělávání, pěstování /zahradnictví/, vaření, řízení projektů, facilitace)? *
NEJDE o podmínku pro vykonávání činnosti koordinátor Skutečně zdravé školy
This is a required question
Váš zaměstnavatel a pracovní pozice:
This is a required question
Zdroj: https://docs.google.com/forms/d/13tzbGgqyxJHCJzH0_l63yl8EhqcQlDj0oae4AHgNQc/viewform?edit_requested=true#

tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz

