Školské stravovacie a pohybové programy
Biking Future
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Popis problému
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Príležitosť, ktorá vznikne jeho vyriešením
Populačné dáta o chorobnosti, nadváhe či
obezite detí a dospelých hovoria jasne.
Vyriešiť problém je možné iba systematickým
prístupom, ktorý má jasnú víziu, definované
ciele / míľniky, metodiku kvantifikovania
dosahovania týchto cieľov a lídra, ktorý je za
dosahovanie výsledkov zodpovedný. Máme
príležitosť inovovať človeka a vytvoriť nový
hodnotový systém v našej krajine, kde
zdravie je považované za investíciu.
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Prvotriedna starostlivosť o zdravie detí už
nebude viac utópia. Inovácia školstva
nebude iba predvolebnou témou.
Zozbierané dáta sa dajú publikovať a
navrhované programy a ich úspech
kvantifikovať. Ekosystém služieb, ktorý
vznikne na novej infraštruktúre prinesie
novú pridanú hodnotu školám i rodičom.

Problémové otázky znejú: 1) Na škále od
1-10 akou mierou prispieva k zlému
zdravotnému stavu Slovenských detí školský
stravovací systém, ponuka v bufetoch a
neprepracovanosť systému telesnej výchovy
na školách? 2) Kto je v našej krajine líder,
ktorý určuje v tomto smere víziu a je za ňu
zodpovedný naprieč volebných období?”
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Benefity
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Čo treba urobiť?
1. Vybrať schopného a zodpovedného lídra.
2. Stanoviť jasnú víziu, ciele, metriky.
3. Centralizovať výučbu TV v celoročnom
pláne, decentralizovať školské stravovanie.
4. Vybudovať platformu na zber dát, z
ktorých budú čerpať rodičia i štát.
5. Na základe dát programy neustále
vylepšovať v nekonečnom cykle úprav.

Kto to urobí? (team)
Tím Inovato v spolupráci s Dr. Vladom
Zlatošom a ďalšími expertmi z praxe v
oblasti školského stravovania a telesnej
výchovy detí, mládeže a dospelých.
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Náklady v čase
1. Spracovanie národného projektu
školského stravovania a telesnej výchovy
100 tis. EUR (2021-2022)
2. Budovanie technologickej platformy pre
zber dát 500 tis. EUR (2022-2023)
3. Budovanie infraštruktúry pohybových
ihrísk na školách 30-100 tis. EUR / škola
4. Dovybavenie školských kuchýň 5-10 tis.
EUR / škola
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Komplexná vízia pre moderné školy, kde zdravie je INVESTÍCIA
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zber dát,
kvanti kácia,
digitalizácia

Školský pohybový program

•
•
•
•
•
•

zavádzame späť kultúru pohybu v našej krajine najmä medzi deti
metodické know-how a praktické skúsenosti zbierame od roku 2004
prinášame komplexný pohybový program pre veľké skupiny
cvičencov na relatívne malom priestore (najmä exteriér)
budujeme prostredie bohaté na pohyb v triedach
zavádzame normy a štandardy pre fyzickú zdatnosť populácie
prinášame digitalizáciu a zber dát (digitálna hra o fyzickú zdatnosť)

25x25 m ihrisko pre
cca 60 cvičiacich detí,
náklad 80-100 tis EUR

Aktuálne prebiehajúci projekt výstavby (UNES Nitra, za 25 tis. EUR s DPH)

Školský stravovací program

•
•
•
•
•
•
•
•
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skola.vladozlatos.com

inovujeme 50 rokov staré stravovacie ktoré vo svetle nových
poznatkov už neobstojí
znižujeme objem prázdnych kalórií na tanieri a glykemickú
záťaž zo sacharidových jedál
zavádzame zdravé tuky a plnotučné potraviny pred tými,
ktoré pochádzajú z nevýživných sacharidov
uprednostňujeme doma produkované potraviny, pred tými
zo zahraničia
edukujeme rodičov aj deti o význame výživnejšieho
stravovania
kvanti kujeme úspešnosť programu (štatistiky jedenia)
prinášame 8 týždňový stravovací program
prinášame systémovú zmenu a program stravovania na
ktorý je možné naviazať aj systémové dodávanie
potravín zo Slovenska

Porovnanie prístupov:
starý vs nový školský
systém stravovania

Zber dát a
analýza %
zjedeného
jedla?

Vlastný software
a databáza
normovaných receptov

Školské
obedy

Dáta zobrazené ako
štatistika jedenia pre
školu i rodičov

Pripravované inovatívne produkty z kelovej múky pre školské stravovanie

+ prvé vedecké

ŠTÚDIE SPU
Agrobiotech

Problémové otázky
•
•
•
•
•
•

Prečo školský stravovací program čaká cez 50 rokov na vedecky
podloženú inováciu?
Prečo školský systém telesnej výchovy na SR nieje najlepší na svete?
Prečo ponuka v bufetoch je priamou hrozbou pre zdravie
školopovinných detí?
Aké reputačné systémy sa stanú hrozbou pre pasívne školy a
riaditeľov, ktoré zozbierané dáta budú ignorovať?
Ako zobrazovať dáta o pohybových a stravovacích programoch tak, aby
rodičia mali vysokú pridanú hodnotu z čítania týchto dát? (platforma)
Ako zobrazovať dáta tak, aby deti mali proaktívny záujem budovať svoje
zdravie ako investíciu? (gami kácia)
Ako zozbierané dáta prezentovať tak, aby sa o ne zaujímala nie len
laická, ale aj odborná a politická verejnosti?
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www.vladozlatos.com
@vladozlatos
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