Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor – otázky pro ředitele
1) Jak se díváte na programy podpory zdraví na základních školách? Považujete je za
pozitivní krok, nebo nikoliv?
2) Myslíte si, že jsou programy podpory zdraví skutečně užitečné?
3) Jaké programy jste již zavedli na Vaší škole?
4) Co Vás vedlo právě k volbě Vámi uvedených programů? Proč právě tyto a ne jiné?
Kdo se podílel na rozhodování?
5) Plánujete rozšíření programů, zavedení nějakých nových?
6) Vidíte nějaké reálné výsledky zavedení programů?
a.

A pokud ano, jaké výsledky jste schopen/na identifikovat ve Vaší škole?

7) Zajímají se rodiče o programy podpory zdraví na školách?
8) Jakou máte od rodičů zpětnou vazbu?
9) Iniciují rodiče aktivně zavedení nějakých dalších programů?
10) Jakým způsobem pohlížejí na programy děti? Líbí se jim, nebo ne? Máte nějakou
zpětnou vazbu?
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Příloha č. 2: Rozhovor – otázky pro pracovníky SZÚ
1) Jak se díváte na programy podpory zdraví na základních školách? Považujete je za
pozitivní krok, nebo nikoliv?
2) Myslíte si, že jsou programy podpory zdraví skutečně užitečné?
3) Vidíte nějaké reálné výsledky v praxi? Jaké výsledky dokážete konkrétně
identifikovat?
4) Pracujete na programu Zdravá školní jídelna, co si myslíte, že je jeho hlavním
přínosem? Proč byste ho doporučil/a?
5) Zdravá školní jídelna je zatím v začátcích, ale myslíte si, že se do ní postupně zapojí
většina škol, jako např. do Ovoce a zelenina do škol?
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Příloha č. 3: Rozhovor s rodiči žáků
1) Myslíte si, že máte dostatek informací o programech podpory zdraví ve škole?
2) Jakým způsobem informace získáváte?
3) Jak moc jsou pro Vás programy podpory zdraví dítěte důležité?
4) Měly programy podpory zdraví na ZŠ vliv na to, jakou ZŠ jste pro své dítě
vybral/a? Pokud ano, jaký vliv to byl?
5) Jak moc jste/nejste spokojen/a s programy podpory zdraví na ZŠ, kterou Vaše
dítě navštěvuje? Pokud můžete, odůvodněte…..
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Příloha č. 4: Dotazník pro žáky
1) S jakým programem podpory zdraví máš již svoji osobní zkušenost, tj. zapojil/a
jsi se nějakým způsobem do něj (např. účastí na přednášce, konzumací určitých
potravin apod.)?
•

Zdravá školní jídelna

•

Zdravé zuby,

•

Ovoce a zelenina do škol,

•

Mléko do škol,

•

Normální je nekouřit,

•

Hýbej se,

•

Kouření a já,

•

Spirála

•

Jak se (ne)stát závislákem.

2) Jsi spokojen/a s programy podpory zdraví, které Tvá škola nabízí?
•

Ano

•

Ne

•

Nevím

3) Myslíš si, že programy podpory zdraví pozitivně ovlivňují Tvůj životní styl a
Tvé chování ve vztahu k vlastnímu zdraví?
•

Ano

•

Ne

•

Nevím

4) Který z programů Tě nejvýrazněji pozitivně ovlivnil?
•

Zdravá školní jídelna

•

Zdravé zuby,

•

Ovoce a zelenina do škol,

•

Mléko do škol,

•

Normální je nekouřit,

•

Hýbej se,

•

Kouření a já,

•

Spirála

•

Jak se (ne)stát závislákem.
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5) Jaký program považuješ v obecné rovině (tj. nejen pro Tebe, ale pro všechny lidi
Tvého věku) za nejužitečnější?
•

Zdravá školní jídelna

•

Zdravé zuby,

•

Ovoce a zelenina do škol,

•

Mléko do škol,

•

Normální je nekouřit,

•

Hýbej se,

•

Kouření a já,

•

Spirála

•

Jak se (ne)stát závislákem.

6) Měl/a bys zájem (uvítal/a bys) u Vás na škole i další programy podpory zdraví,
které zde nemáte (např. se zaměřením na pohlavní choroby, virus HIV,
plánované rodičovství apod.)?
•

Ano

•

Ne

•

Nevím
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