
Vážení pedagogové,  
u�íte na st�ední škole a zabýváte se ve výuce výživou  �lov�ka,  složením potravin a jejich 
bezpe�ností? Pak práv�  pro Vás a Vaše studenty p�ipravilo Informa�ní centrum bezpe�nosti 
potravin Ministerstva zem�d�lství ve spolupráci s 3. léka�skou fakultou Univerzity Karlovy 
nový e-learningový kurz „VÝŽIVA VE VÝCHOV� KE ZDRAVÍ“. Jeho cílem je nabídnout 
kvalitní podp�rný vzd�lávací materiál, který vychází z ov��ených odborných zdroj� a má 
ambice zatraktivnit výuku daného tématu.  
Kurz je rozd�len do t�inácti modul� a každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat bu� 
celý kurz, nebo pouze jednotlivá témata (moduly). První modul uvádí do problematiky výživy 
�lov�ka, p�íjmu a výdeje energie a fyziologie trávení. Druhý a t�etí modul se zabývá pot�ebou 
jednotlivých živin a vody. �tvrtý modul je v�nován princip�m správné výživy a pohybové 
aktivit�, která má stejn� jako výživa zásadní vliv na naše zdraví. Aktuální výživová 
doporu�ení pro jednotlivé v�kové skupiny populace (d�ti, dospívající, senio�i) a n�které 
specifické skupiny obyvatel (t�hotné a kojící) prezentuje pátý, šestý a sedmý modul. Osmý a 
devátý modul je v�nován potravinám živo�išného a rostlinného p�vodu – jejich složení, 
dopadu na zdraví a bezpe�nému zacházení. O tom, co jsou pochutiny, pojednává desátý 
modul, o nápojích a pitném režimu modul jedenáctý. Ve výživ� je d�ležité nejen co jíme, ale 
také v jaké podob�. Zm�nami p�i zpracování a úprav� potravin se proto zabývá dvanáctý 
modul. V posledním modulu se dozvíte o hlavních zásadách bezpe�ného stravování, které je 
t�eba dodržovat p�i práci s potravinami, aby nedocházelo k  ší�ení alimentárních nákaz a 
otrav. Sou�ástí kurzu jsou t�i krátká videa na téma K�ížová kontaminace, Kulinární úpravy a 
Zdravé sva�iny.  
Kurz bude zahájen 1. 9. 2016 a ukon�en 31. 5. 2017. Pokud máte zájem ho ve výuce 
využívat, zaregistrujte se do systému LMS eDoceo. Kontaktní údaje, které jsou nutné 
k registraci do systému, zasílejte  ve form�: titul, jméno, p�íjmení, název školy, e-mailová 
adresa a kontaktní telefon uživatele kurzu (pedagoga) do 30. 6. 2016 na e-mail: 
kristoufek.otakar@uzei.cz. Obratem obdržíte p�ihlašovací údaje do systému a další 
informace. Po ukon�ení e-kurzu se již nebude konat záv�re�ný test a nebude vydáváno 
osv�d�ení.  
E-learningový kurz je dopln�n odbornou p�íru�kou pro pedagogy „Výživa ve výchov	 ke 
zdraví“, která  je stejn� jako kurz  p�ehledn� rozd�lena do 13 �ástí – modul�. P�íru�ka je 
v elektronické podob� k dispozici na stránkách Informa�ního centra bezpe�nosti potravin 
(http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/publikace.aspx, p�íru�ka zde)  nebo je na 
vyžádání zasílána v tišt�né podob�.  
Na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz a www.viscojis.cz/teens také naleznete �adu 
zajímavých informací o potravinách, zdravé výživ�, bezpe�nosti potravin a dalších tématech.  
E-learningový kurz i p�íru�ka jsou k dispozici zdarma.  
 
V��íme, že kurz i p�íru�ka se stanou praktickou u�ební pom�ckou a budou pro Vás nejen 
oporou  ve výuce, ale sou�asn� poslouží jako pr�vodci sv�tem výživových doporu�ení 
a zdravého a bezpe�ného stravování. 
 
 
P�ípadné dotazy Vám zodpoví:  
Olaf Deutsch, (olaf.deutsch@mze.cz, tel.: 607 886 278) 
Mgr. Dana Koubová (dana.koubova@mze.cz, tel.: 773 070 621) 
Otakar Krištoufek (kristoufek.otakar@uzei.cz, tel.: 605 257 620) – registrace 
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