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Akčná skupina 
pre zdravé stravovanie

       Inštrukcie

Čo je akčná skupina pre zdravé stravovanie?

Je to združenie učiteľov, žiakov, študentov a zamestnancov školskej jedálne, ktorých pod-
porujú odborníci na stravovanie a vzdelávanie, ale aj miestni obyvatelia. Spolupracuje na 
zlepšení úrovne školského stravovania a podporuje vzdelávanie o potravinách a stravovacej 
kultúre v škole. Názov akčnej skupiny je ľubovoľný - pomenujte ju podľa vlastnej fantázie ☺.

Akčná skupina je dôležitou súčasťou programu Skutočne zdravá škola. Jej aktivity sa tý-
kajú školských obedov, všetkých potravín, ktoré sú v škole k dispozícii; pestovania plodín 
v školskej záhrade; hodín varenia, výletov na okolité farmy, kde sa žiaci a študenti  dozvedia 
o pôvode potravín v praxi.

Pre každú činnosť (napr. práce na pozemku, výučba varenia, výlety na okolité farmy, 
vzdelávanie, propagáciu programu, vedenie denníka o programe Skutočne zdravá škola) 
ustanovte kompetentných ľudí, ktorí sa môžu stať súčasťou akčnej skupiny.
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Akčná skupina má zvyčajne týchto členov:

 Člen vedenia školy;
 Člen pedagogického zboru;
 Žiaci a študenti;
 Rodičia a miestny verejný činiteľ;
 Zamestnanec školskej jedálne;
 Dozor pri obede;
 Zástupca miestnych obyvateľov.

Pre efektívne fungovanie by akčná skupina by nemala mať viac ako 10 členov. 

Stojí za uváženie začlenenie ľudí z nasledujúcich oblastí:

 Pedagóg, ktorý má na starosti EVVO (Enviromentálna výchova, vzdelávanie a osveta);
 Pedagóg s vedomosťami o zdravom stravovaní;
 Zástupca miestnych spolkov;
 Miestny výrobca alebo farmár

Kedy je potrebná akčná skupina?

Ak chcete dosiahnuť uznanie v rámci programu Skutočne zdravá škola a získať podporu 
žiakov, študentov, rodičov a verejnosti. Akčná skupina by sa mala pravidelne stretávať a us-
kutočňovať stanovené kroky: v prvom rade by mala vyhodnotiť súčasnú situáciu  a zostaviť 
plán na zlepšenie školského stravovania. 

Akú podporu dostanete od programu Skutočne zdravá škola?

Keď sa budete usilovať získať naše ocenenie (uznanie).

Pri vstupe do programu vám zriadime vlastnú webovú stránku, na ktorú budete zaz-
namenávať svoje úspechy na ceste za za bronzovým, strieborným či zlatým ocenením. Táto 
webová stránka sa môže jednoducho prepojiť so školským webom tak, aby všetci zúčastnení 
mali prehľad o aktivitách školy. Viac informácií o pripravovaných akciách, ale aj o skúsenosti-
ach, chybách a úspechoch škôl, zúčastnených v programe Skutočne zdravá škola nájdete na 
www.skutocnezdravaskola.sk. 
 
Keď chcete byť príkladom

Náš tím vás podporí pri zriaďovaní akčnej skupiny a zostavovaní plánu zdravého školského 
stravovania. Pomôžeme vám vyhodnotiť aktuálnu situáciu o stravovaní vo vašej škole, vrá-
tane ostatných spomenutých oblastí (pestovanie plodín na školskom pozemku, varenie, 
pôvod potravín atď.)


