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SOUHRN

Èlánek pøedstavuje nový program Svìtové zdravotnické organizace nazvaný Nutrition Friendly School Initiative a ukazuje jeho 
souvislost s dalšími podobnými mezinárodními i národními aktivitami. Cílem nové iniciativy je vytvoøit prostøedí, které umožní 
školám ve spolupráci s rodièi a dalšími subjekty vzdìlávat a vychovávat dìti ke zdravému životnímu stylu a tím pøedcházet stále 
èastìjšímu výskytu obezity a souvisejících nemocí. Zárukou efektivnosti této iniciativy by mìly být nástroje v podobì akreditace 
škol spolu s následnými pravidelnými evaluacemi. 

Klíèová slova: NFSI, výživa dìtí, škola a zdraví, dìtská obezita, životní styl

SUMMARY

The new programme of WHO named Nutrition Friendly School Initiative (NFSI) is presented in our review. There is discussed 
its relation to similar activities at both international and national levels. The aim of the new initiative is to provide a friendly and 
enabling environment for schools in close cooperation with parents and other keepholders to educate children to adopt the overall 
healthy lifestyle and thus to prevent an ever more freguent incidence of obesity and nutrition-related diseases and ill health. The 
efficiency of this initiative will be ensured by tools such as the accreditation of schools and consequent periodical evaluations.

Key words: NFSI, nutrition of children, school and health, children’s obesity, lifestyle

Výživa je jedním z klíèových témat, kterým se vìnuje 
Svìtová zdravotnická organizace (WHO). WHO si je vìdo-
ma velké závažnosti problémù spojených s nedostateènou, 
ale i nadbyteènou a nevyváženou výživou a nesprávným 
životním stylem, proto v posledních mìsících intenziv-
nì pøipravovala novou iniciativu zamìøenou na øešení 
tìchto problémù. V souèasné dobì je tento program 
nazvaný Nutrition Friendly Schools Initiative (dále NFSI) 
pøipraven pro uvedení do praxe. Jsme pøesvìdèeni, že 
i v Èeské republice existuje potenciál pro jeho uplatnì-
ní, a že by tento nový program mìl být využit i v našich 
podmínkách. 

Škola a intervenční programy

Již delší dobu je možné sledovat zvyšování výskytu 
obezity jako celosvìtového jevu, jež se navíc v nìkterých 
zemích (rozvojové zemì, ale také napø. nìkteré zemì 
východní Evropy) objevuje souèasnì s podvýživou. Mnohé 
studie z posledních let ukazují, že se tento problém stále 
èastìji týká dìtského vìku. Pøedevším v rozvinutých spo-
leènostech je právì u dìtí nárùst výskytu obezity a chorob 
souvisejících s výživou dramatický (2). Všechny zveøejnìné 
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výzkumy ukazují, že se situace v Èeské republice nijak 
významnì neodlišuje od zbytku Evropy (6).

Na utváøení výživových návykù má vliv mnoho fakto-
rù: smyslové vnímání, preference chutí, vùní, barev, ale 
z velké èásti i sociálnì kulturní prostøedí, v nìmž dítì 
vyrùstá (1). Hlavní a nezastupitelnou úlohu hraje beze-
sporu rodina, ale èím je dítì starší, tím vìtší vliv získává 
jeho okolí – škola i vrstevníci. Prostøedí školy a kamarádù  
hraje ještì významnìjší roli v pøípadì dìtí z nefunkèních, 
rozpadajících se nebo neúplných rodin.

Škola je tedy dùležitý èinitel ve výchovì ke zdravému 
životnímu stylu, tuto funkci však nemùže plnit osamo-
cenì. Je tøeba vytvoøit podmínky pro úèinné uplatnìní 
této role školy, k nimž patøí také nezbytná spolupráce 
s rodinami, ale i dalšími institucemi. Vytvoøení tìchto 
podmínek a sítì spolupracujících institucí je možné usku-
teènit právì prostøednictvím nejrùznìjších programù. 

Tyto programy jsou pøipravovány na mezinárodní 
i národní úrovni a sledují rozdílné dílèí cíle, cílové sku-
piny a používají i rozdílné nástroje – nìkteré jsou kom-
plexnìjší, nìkteré velmi specifické. Pøíkladem existujících 
programù v ÈR je státem dotovaný komplexní Dlouho-
dobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel-
stva ÈR – Zdraví pro všechny v 21. století. Je zamìøen co 
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pro dìti a jejich kvalitní vzdìlávání mj. v oblasti zdravé 
výživy. NFSI má nìkteré unikátní charakteristiky, jež by 
mìly zaruèit jistìjší a dlouhodobé výsledky. NFSI klade 
velký dùraz na kontakty a propojení školy s rodièi i širším 
okolím, podrobnì, rozsáhle a konkrétnì definuje 22 kri-
térií, které škole pomohou zhodnotit její situaci a zavádí 
standardizovanou akreditaci škol podle konceptu BFHI, 
kdy školy zapojené do programu jsou na poèátku akredi-
továny a v pravidelných intervalech vyhodnocovány.

Výhodou pro zúèastnìné subjekty je bezesporu to, že 
program usnadní školám nastolení optimálního pro-
støedí pro celkový zdravý vývoj dìtí i pro jejich vzdìlání 
v oblasti zdravého životního stylu, pomùže zajistit spo-
jení mezi školou a ostatními subjekty, lepší spolupráci 
s rodinami, místními komunitami i zdravotnickými 
odborníky a pøedevším umožní školám, aby se akredi-
tovaly jako Nutrition Friendly School (NFS), což jim 
zvýší hodnotu a konkurenceschopnost mezi ostatními 
školami.

K iniciativì se mohou pøipojit všechny školy od mateø-
ských po støední. Školy, popø. zemì, které mají zájem se 
k NFSI pøipojit, se mohou obrátit buïto na národní výbor 
NFSI pøi Ministerstvu zdravotnictví, který bude jmeno-
ván, nebo na sekretariát mezinárodního koordinaèního 
týmu NFSI, které jim poskytnou materiály s podrobnými 
informacemi. Cesta k akreditaci školy vede pøes vytvo-
øení pracovní skupiny na škole, jejímž pøedsedou bude 
v optimálním pøípadì øeditel nebo zástupce øeditele 
a èleny zástupci uèitelù, studentù, rodièù, dalších škol-
ních zamìstnancù (napø. vedoucí školního stravování, 
správce budov apod.), místních zastupitelù a zdravotní-
kù. Tato pracovní skupina provede pomocí podrobné-
ho dotazníku vlastní zhodnocení, pøi kterém zjistí, ve 
kterých oblastech má škola nedostatky. Vytvoøí si plán 
zlepšení situace, do nìhož budou kromì školy zapoje-
ny všechny zúèastnìné subjekty. Po odstranìní všech 
nedostatkù provede druhé sebehodnocení a výsledky 
obou zašle národnímu výboru NFSI. Po splnìní všech 
kritérií bude škola následnì akreditována jako NFS a ve 
dvouletých intervalech pravidelnì hodnocena na národ-
ní úrovni, což jí zajistí dlouhodobé udržení dosažených 
podmínek.

NFSI jako novì pøedstavený program WHO by i v pod-
mínkách Èeské republiky mohl být pøínosem a poèátkem 
výraznìjší a hlavnì dlouhodobìjší zmìny ve výchovì dìtí 
ke zdravìjšímu životnímu stylu. Je totiž komplexnì zamì-
øenou iniciativou vycházející ze zkušeností pøedchozích 
programù WHO a partnerských institucí, navazující na 
osvìdèené principy BFHI a efektivnì propojující zájmy 
a výchovné cíle rodiny a školy (vèetnì širšího okolí). Výho-
dou NFSI oproti jiným podobným programùm je použití 
motivaèních nástrojù v podobì akreditace a opakovaných 
hodnocení, které umožní školám udržet si dlouhodobì 
dosaženou úroveò opatøení a také prezentovat se veøej-
nosti jako konkurenceschopné školy peèující o zdravý 
vývoj jim svìøených dìtí.
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nejobecnìj, a umožòuje pøedkládat nejrùznìji zamìøené 
projekty. Pøíkladem programu s velmi konkrétním cílem 
je naproti tomu napø. akce Ministerstva školství, mládeže 
a tìlovýchovy Školní mléko. Také nìkteré potravináøské 
firmy a obèanská sdružení se snaží zapojit do tìchto 
aktivit. Pøíkladem mùže být Zdravá 5 (spoleènost Ahold) 
nebo soutìže jako napø. Hravì žij zdravì (STOB), Rama 
chutná svaèina, tím uèení zaèíná (Rama) apod. Mnohé 
intervenèní programy probíhaly a probíhají na regionál-
ních úrovních. Vzhledem k tomu, že se témìø vždy jedná 
o èasovì omezené projekty mají, pøes nesporné pozitivní 
výsledky, jen krátkodobý dopad a význam. Jednak zasáh-
nou vìtšinou jen jednu intervenovanou generaci dìtí, 
jednak i dìti, jež prošly programem, èasem vìtšinu zís-
kaných poznatkù èi návykù zapomenou a jejich znalosti 
jsou stejné jako u jejich vrstevníkù, kteøí srovnatelnými 
intervenèními programy neprošli (5). Z toho vyplývá, 
že skuteèný výchovný výsledek je možno oèekávat spíše 
u dlouhodobých a komplexních vzdìlávacích projektù.

Právì komplexnost, dlouhodobost a využití zkušeností 
z již existujících programù jsou základními charakteris-
tikami nového programu Nutrition Friendly Schools Ini-
tiative, který pøipravila Svìtová zdravotnická organizace 
a jenž vychází z principù úspìšného a zavedeného progra-
mu Baby Friendly Hospital Initiative (dále BFHI). 

Cíle a nástroje NFSI

NFSI si klade za cíl pøedevším vytvoøit rámec pro 
implementaci školních programù, které nejen zajistí lepší 
vzdìlávání dìtí v oblasti zdravé výživy a správného život-
ního stylu, ale podpoøí také kontakty a úzkou spolupráci 
školy s rodièi, místními samosprávami, zøizovateli škol 
a zdravotnickými odborníky a v neposlední øadì bude 
fungovat jako stimulující a motivaèní prostøedí. Program 
není zamìøen jen na výchovu ke zdravé výživì, ale chce 
vytvoøit takové školní prostøedí, jež ve spolupráci s okol-
ními subjekty bude dlouhodobì a komplexnì podporo-
vat zdravý vývoj dìtí a zabrání stále èastìjšímu výskytu 
nemocí souvisejících se špatnými stravovacími návyky 
a nedostatkem pohybu, jako jsou obezita a ji doprovázející 
choroby, specifická malnutrice, ale také prostá podvýživa 
a poruchy pøíjmu potravy.

Ideová východiska této iniciativy se zaèala formovat 
již koncem 90. let minulého století na jednáních expertù 
WHO (Expert Consultation on Obesity, Ženeva, èerven 
97) (3), na dalších setkáních odborníkù se postupnì for-
mulovala a upøesòovala dnešní podoba NFSI. Za klíèová 
lze považovat setkání v Kobe (WHO Expert Meeting on 
Childhood Obesity, èerven 2005) a v Montreux ve Švý-
carsku (Brainstorming Meeting on the Development of 
a Framework on the Nutrition-Friendly Schools Initia-
tive, únor 2006) (4).

NFSI není jen iniciativou WHO, ale zahrnuje také spo-
lupráci s mnoha svìtovými organizacemi a jejich probí-
hajícími projekty. Pøedevším je tøeba zmínit The FRESH 
Initiative, na které se podílí vedle WHO také UNESCO, 
UNICEF, Svìtová banka a další partneøi, program Child-
Friendly Schools (UNICEF), Health Promoting Schools 
(WHO) a School Food and Nutrition Education Pro-
gramme (FAO). K NFSI se již také pøipojily  nìkteré zemì 
prostøednictvím svých vládních organizací, namátkou je 
možno zmínit USA, Brazílii, Finsko, Irsko.

Všechny tyto iniciativy, na které NFSI navazuje, mají 
za cíl zajistit lepší školní, sociální a výukové podmínky 
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