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ÚVOD

Sborník příspěvků, který publikujeme pod označením Škola a zdraví: Výchova 
a péče o zdraví shrnuje příspěvky, jež vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pe-
dagogické fakulty Masarykovy university, který byl v letech 2005 – 2011 řešen pod ná-
zvem ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Šlo o rozsáhlou koncepci, jejímž hlavním 
cílem bylo efektivní prostoupení školské a zdravotnické problematiky, která by vedla
k zefektivnění a prohloubení výchovy a péče o zdraví. 

Škola má ve výchově ke zdraví nezastupitelné místo, neboť institucionálně a od-
borně vychovává a formuje mladou generaci a při této činnosti se zaměřuje na celospo-
lečensky sledované výchovné cíle a hodnoty, mezi něž se zdraví řadí na důležitá místa.

Celá koncepce našeho výzkumného záměru je velmi široká a při získávání prv-
ních teoretických a výzkumných výsledků jsme došli k závěru, že okruh zkoumání ne-
budeme omezovat ani za cenu velké pestrosti až roztříštěnosti témat, kterým se zájemci 
o tuto problematiku věnují. Vzájemné vztahy školy a zdraví vyvolávají velké množství 
aktuálních otázek a úkolů, které je často obtížné hodnotit podle závažnosti a naléha-
vosti. Otázky zdravotní výchovy jsou rovněž oblastí, která je velmi živá, reaguje na 
společenské, politické, ekonomické a lokální problémy a vedle vědeckých poznatků se 
zde někdy dostávají ke slovu i alternativní zkušenosti laiků.

Sborník ukazuje pohledy na zdraví a školu od fi lozofi ckého a historického as-
pektu přes školské problémy, pozornost je věnována otázkám stravování, specifi ckým 
věkovým obdobím až k pohledu na žáky se speciálními tělesnými, psychickými nebo 
sociálními potřebami. 

Vedle autorů, kteří jsou členy základního badatelského týmu výzkumného zá-
měru, přispívají do sborníků i další zájemci o problematiku výchovy ke zdraví, a to i ze 
zahraničí.

Všichni autoři plně odpovídají za obsah svých sdělení, které zpravidla testovali 
na mezinárodní konferenci ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, kterou každoročně v rámci tohoto 
projektu pořádáme; autoři rovněž nabízejí plný kontakt pro diskusi ke svým studiím. 
Pestrost příspěvků sborníku je dána nejen různorodostí témat, ale také různým profes-
ním a zájmovým zaměřením autorů. Sborník Škola a zdraví: Výchova a péče o zdraví 
představuje pracovní a aktuální texty pro zájemce o výchovu ke zdraví. Naším přáním 
jako editora je, aby zde co nejvíce pracovníků školství a zdravotnictví našlo myšlenky, 
k nimž budou chtít zaujmout svůj postoj.
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