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ÚVOD

Od roku 2005 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity tým odborní-
ků věnuje zkoumání problematiky, která je označena je ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. 
STOLETÍ. Jde o velkou paletu otázek, které se postupným bádáním spíše rozšiřují, než 
zužují a které při postupné analýze odkrývají nové a nové pohledy a ukazují souvislosti, 
které nás původně ani nenapadly.

Při řešení naší tématiky máme štěstí v tom, že otázky zdraví, výchovy ke zdraví, 
podpory zdraví, koncepce zdravé školy, zájem o zdravý životní styl atd. jsou v současné 
době velmi aktuální, jsou v centru pozornosti odborné i laické veřejnosti a věnují se jim 
závažné školské a zdravotnické dokumenty.

Řešení úkolů našeho výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STO-
LETÍ se realizuje v různých formách a rovinách: provádějí se dlouhodobé i krátkodo-
bé výzkumy, vytvářejí se teoretické koncepce a vzdělávací programy, zpracovávají se 
zahraniční zkušenosti, uskutečňují se semináře, workshopy, konference, kde zpravidla 
vítáme zahraniční účastníky, vydáváme odborné i populární studie, sborníky, monogra-
fi e a další publikace, které široce distribuujeme a na něž máme pozitivní odezvy. Našich 
aktivit se také účastní řada zájemců mimo náš výzkumný tým, ať již univerzitních či 
mimouniverzitních, nebo zahraničních, které náš výzkum oslovil a kteří svou prací při-
spívají k řešení našich úkolů.

Tento sborník představuje soubor studií, které jsou různě zaměřeny, ale snaží se 
z různých stran přinést poznatky v problematice vzájemného vztahu „škola a zdraví“ 
a ukázat na jednotlivé momenty tohoto vztahu, které lze využít ve výchovné a vzděláva-
cí činnosti školy při výchově ke zdraví.

Jestliže jsme tento sborník nazvali Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím 
oblastem chceme navázat na strukturu a myšlenky Rámcového vzdělávacího programu, 
kde vzdělávací oblasti představují vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů, 
v našem případě vzdělávacího oboru Člověk a zdraví. Vzdělávací obsah může být kre-
ativními učiteli v detailech různě budován a domníváme se, že studie obsažené v této 
publikaci mohou být zajímavým inspiračním zdrojem. Pokud prezentované texty v tom-
to sborníku povedou k zamyšlení, přinesou nové informace či vzbudí polemiku, nebyly 
psány zbytečně.
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