
 

 
 

PILOTNÍ PROJEKT REALIZOVANÝ PRO SKUPINU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL  
NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 
„PREVENCE A VČASNÝ ZÁCHYT DĚTSKÉ OBEZITY“ 

PROJEKT S CÍLEM PREVENCE A VČASNÉHO ZÁCHYTU DĚTSKÉ OBEZITY A OSVĚTY PROBLEMATIKY DĚTSKÉ 
OBEZITY A JEJÍ PREVENCE 

 
Pilotní projekt s názvem „Prevence a včasný záchyt dětské obezity“ odstartuje začátkem školního roku 2014/2015. 
Projekt je financován VZP a jeho realizátorem je Centrum prevence, o. s. Dle předpokladu bude projekt ukončen 
na přelomu listopadu/prosince roku 2014. Vaše škola byla vybrána a oslovena k možnosti účastnit se tohoto 
projektu.  
 
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU: 
Projekt bude realizován na vybraných základních školách, mezi které patří i ta vaše.  Hravě a zábavnou formou 
budeme s dětmi hovořit (informovat i edukovat) o obezitě, o jejích rizicích, o důležitosti dodržování správného 
životního stylu (trávení volného času aktivním pohybem, dodržování správného stravování a výběru vhodného a 
zdravého jídelníčku). Součástí projektu bude měření dětí přístrojem InBody (jedná se o analýzu složení těla u 
dětí, při které je možné zjistit, zda má či nemá dítě problémy s tělesnou hmotností, či zda mu tyto problémy 
nehrozí). Metoda měření je naprosto nenáročná, dítě nijak nezatěžující, více si o ní můžete přečíst níže. Součástí 
projektu je také anonymní dotazníkový průzkum, jehož cílem je zjištění jak si děti vedou v dodržování zdravého 
životního stylu).  
 
PROGRAM PROJEKTU: 

1. Průzkum na škole – proběhne během září v rámci vyučovací hodiny - děti na 2. stupni ZŠ budou 

anonymně vyplňovat „zdravé dotazníky“ se záměrem zjištění situace týkající se dodržování zdravého 

životního stylu dětí. Informace budou vyhodnoceny a výsledky budou po skončení projektu k dispozici.   

2. Přednášky pro děti – edukace (1. den) 

Odborník na výživu dětí seznámí žáky s problematikou obezity, dá rady na zdravé svačiny, 
výživová doporučení apod.  

Odborník na pohyb poví dětem o důležitosti trávení volného času aktivním pohybem, sdělí další 
doporučení a tipy na volnočasové aktivity v místě bydliště a správný pohyb.   

3. Měření přístrojem InBody (2. den) (bude probíhat v soukromí po třídách). Výsledky měření budou moci 

rodiče a děti získat na základě získání unikátního přístupového kódu, díky kterému se doma v soukromí 

se svým dítětem přihlásí do webové aplikace Centra prevence.  

4. Každý žák dostane informativní brožurku „základy zdravého životního stylu českého školáka“, kde 

budou informace o zdravém životním stylu shrnuty v kostce, příručka bude nejen pro žáky, ale  

i pedagogy a především rodiče dětí. Spolu s informativní brožurkou se bude rozdávat „zdravý dárek“.  

 
JAK PROBÍHÁ MĚŘENÍ?  
Měření probíhá naprosto diskrétně, děti se nemusí svlékat, ani své výsledky nedostanou do ruky k případnému 
porovnávání).   
Měření provádí vyškolený personál – zdravotní sestra Centra prevence, o. s. a asistentka sestry. Samotné měření 
trvá 30 s, dítě si pouze sundá boty a ponožky a stoupne si na přístroj, který analýzu provede sám. Přístroj je po 
každém měření řádně dezinfikován. Po měření dostane každé dítě do ruky své unikátní číslo a heslo, se kterým 
se následně může přihlásit do webové aplikace Centra prevence spolu se svými rodiči doma v soukromí, kde si 
zjistí výsledky svého měření. Na webu rodiče naleznou odkaz na místo, kde dostanou další doporučení, postupy 
a případné možnosti následné péče (Poradenské centrum Výživa dětí). 
 
 



 

 
 

Zjednodušeně přístroj dítěti dokáže změřit a říci (graf je velice jednoduchý a lehce pochopitelný): 

 Složení těla: poměr vody, celkové množství vody v těle, celkové množství tuku v těle, tělesné 

propozice, poměr svalové hmoty v těle – svalová hmota x tuk: množství svalové hmoty a tuku + graf 

poměru celkové váhy, svalů a tělesného tuku (= zda je dítě typ „svalovec“, dobře vyvážený či obézní, u 

dětí dokáže specifikovat, jestli nemá větší poměr svalů na rukách než nohách apod.) 

 Diagnóza obezity: pro určení rizik vzniku obezity - zjistí BMI, procento tuku v těle, poměr pasu a boků 

(WHR)  

 Růstový diagram: pro děti 6 – 18 let; srovnání výšky a váhy s vrstevníky (tzv. percentilové grafy)  

 
CÍLE PROJEKTU:  

 Edukovat celkem 5000 žáků prvního i druhého stupně základních škol v tématu zdravého životního stylu 

a v problematice prevence obezity  

 Zjistit tělesné parametry ukazující na obezitu/optimální stav žáků základních škol 

 Upozornit na problematiku dětské obezity, zvýšit informovanost 

 Podpořit osvětu v prevenci obezity u dětí 

 Ukázat/představit možnosti řešení dětské obesity  

 
Rodiče bychom tímto chtěli požádat o součinnost, prosíme,  aby všechny děti věděly, kolik měří, váží a kdy jsou 
narozeny (můžete to malým dětem napsat na papír, který nám u měření odevzdají  ).  
 
Rodiče dětí, kteří si nepřejí, aby jejich dítě bylo měřeno, požádáme, aby tak včas dali vědět svému třídnímu 
učiteli (např. zápisem do notýsku).   
 
Upozornění: Měření nesmí podstoupit lidé, které mají kardiostimulátor a těhotné ženy.  
 
Děkujeme rodičům i pedagogům škol za spolupráci a věříme, že tento pilotní projekt pomůže ve zlepšení 
dodržování zásad zdravého životního stylu našich dětí.  
 
 

Za tým Centra prevence, o.s. 
 

Marie Bahenská, manažerka projektu 
 
 


