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Struktura: 
 
1) Představení školy a jejího projektu: 

   V samém úvodu dokumentu je nabídnut přehledný Obsah, následují 
kontaktní a identifikační údaje školy. Autoři uvádějí specifika školy 
(malotřídní škola, inspirace různými paradigmaty a účast na národních 
projektech), její koncepci a pestrou paletu metodických nástrojů k vlastnímu 
hodnocení. Uvedeny jsou rovněž některé aktivity jak uvnitř školy, tak v rámci 
obce. Všechny údaje jsou prezentovány přehledně a srozumitelně, dávají 
čtenáři první ucelenou informaci.  
   Rovněž oddíl obsahuje stručný popis cesty k pojetí podpory zdraví 
programu ŠPZ a odkaz na monitorující šetření (viz příloha dokumentu: 
Dotazník Zdravá škola). 
 

2) Analýza stavu školy z hlediska podpory zdraví: 
         Analýza podmínek je výsledkem zpracování dat od pedagogů, žáků a 
      vedení školy, což ukazuje na styl práce založený na spolupráci. Analýza je  
      uvedena v přehledných tabulkách ke každé zásadě modelu ZŠPZ (vlevo   
      pozitiva, vpravo negativa, každá zásada je v úvodu stručně popsána).  
         Důraz je kladen především na spolupráci, relaxaci celé komunity školy a 
      motivaci žáků i rodičů k zájmu o školu.  
       
3) Rámcový projekt podpory zdraví: 
         Na začátku autoři uvádějí vizi směřování školy a  stručný popis  
      komplexních témat. Oddíl je dále opět dělen na zásady programu ŠPZ a  
      uvnitř nich na jednotlivá témata. Ta jsou velmi srozumitelně popsána (plní  
      funkci plánu, u dvou z nich doporučuji doplnit navrhovaný způsob řešení –  
      viz režim dne učitelů a komunikace s MŠ (str. 16). Plán je pevně provázán 
      se zjištěními z Analýzy, následný Prováděcí plán vychází z tohoto oddílu a  
      dochází tak propojení všech částí důležitých pro efektivní plánování. 

       
4) Prováděcí plán: 
          Prováděcí plán projektu rozpracovává cíle v přehledné tabulce v  
      ose Plány – Čas splnění – Zodpovědné osoby. Způsoby řešení jsou tak 
     další konkretizací plánů školy a ukazují tímto na reálnost projektu. S jeho 
     realizací pomáhají všichni členové školní komunity.  



 
 
5) Posouzení: 

                 Hodnocení projektu je plánováno několika způsoby a různost nástrojů  
              bývá ukazatelem vyšší validity zjištěných dat. O hodnocení projektu budou  
              realizátoři informovat ve výročních zprávách a webových stránkách školy. 
 

Forma: 
 
      Celý je psán jedním fontem, je využito různých velikostí, tloušťky a podtržení 
písma. Dokument je stručný, přehledný, zabývá se pouze důležitými věcmi a přitom 
je velmi čtivý. Přílohy dokreslují reálnost celého projektu. Webové stránky školy jsou 
zpracovány opět velmi přehledných způsobem, jsou aktuální a také podporují záruku 
efektivity předloženého projektu podpory zdraví. 
 
 

Závěr: 
 
      Předložený projekt vyhovuje požadavkům kladeným na dokument projektu 
podpory zdraví programu ŠPZ, neboť je kvalitně zpracovaný a tím je zaručeno, že 
bude sloužit jako dobrá pomůcka k realizaci cílů. Skutečnosti, které dokument 
obsahuje jsou také v souladu s filozofií programu ŠPZ.  
 
 
Doporu čuji tedy tento projekt podpory zdraví ZŠ Svitavy, L ačnov ke schválení . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vypracoval: Tomáš Blaha, 
                    v Praze dne 20. 10. 2008 


