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Hlavním cílem projektu Pohyb do škol je : motivovat žáky ke zdravému životnímu stylu jako 
přirozené potřebě pro život a přispět tak k posílení jejich fyzické i psychické kondice.

Dílčími cíli pak jsou :  příprava vybraných skupin žáků a pedagogických pracovníků pro aktivní 
zavádění prvků zdravého životního stylu do škol, navázání těchto skupin na existující programy        
s cílem posílit dlouhodobou udržitelnost výsledků projektu, inspirace žáků a pedagogických 
pracovníků pro osobnostní rozvoj a podpora materiálních a metodických podmínek škol. 

Klí čové aktivity

KA1: Tvorba nových aktivit pro žáky a jejich zavedení do praxe
Cílem je rozšíření spektra metod a forem v oblasti vzdělávání a výchovy ke zdraví s cílem motivovat 
žáky k přijetí zásad zdravého životního stylu. Cíle bude dosaženo využitím zahraničních programů, 
které jsou odbornými organizacemi (např. WHO) ohodnoceny jako efektivní. Bude se jednat 
zejména o následující programy:
1) Active Healthy Kids Kanada;
2) TCM (The Class Moves!). 

KA2: Vzd ělávání pedagogických pracovníků vedoucí k implementaci změn ve ŠVP v oblasti 
ZŽS na školách v Olomouckém kraji

Hlavním cílem klíčové aktivity je prostřednictvím seznámení s nově navrženým programem pro 
děti, rozšíření a obohacení spektra metod a forem výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví na 
ZŠ a SŠ. Důraz bude kladen také na implementaci aktivit zaměřených na aktivní životní styl ve 
ŠVP. Učitelé budou dále seznámeni s nejaktuálnějšími výsledky celonárodního výzkumu HBSC. 

KA3: Zajišt ění evaluace nově zavedeného programu se zaměřením na vyhodnocení dopadů u 
různých cílových skupin

Cílem evaluace projektu je provést zhodnocení dopadů nového programu na jednotlivé cílové 
skupiny, které budou v rámci projektu podpořeny. Evaluace bude zaměřena jak na žáky, tak na 
pedagogické a řídící pracovníky jednotlivých škol. 


