
 

 

Naša šola je članica Slovenske mreže zdravih šol že od leta 1993. Slovenska mreža 
zdravih šol je del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol, ki je nastal na 
pobudo Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije.  

Šole, ki so vključene v projekt, na različne načine širijo, spodbujajo, krepijo nova 
znanstvena dognanja na različnih področjih zdravja v svojem primarnem in širšem 
okolju ter ob tem sledijo evropskim ciljem. Projekt podpirajo Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za šolstvo in šport, nacionalni koordinator Zdravih šol pa je Inštitut za 
varovanje zdravja RS. 

Namen projekta je, da šola vključi promocijo zdravja v dejavnike vsakdanjega 
življenja tako v učni načrt kot skriti kurikulum. Zdrava šola se s svojimi cilji zavzema 
za celostni pristop, za katerega je značilno, da poskuša vplivati: 

 na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo, tako učencev kot učiteljev, 
 na skriti kurikulum (klima, projekti, medsebojni odnosi, pravila …), 
 na  transparentno delovanje tako na telesnem, duševnem, socialnem kot 

okoljskem področju,   
 na širšo skupnost – sodelovanje s straši, lokalno zdravstveno službo in širšim 

družbenim okoljem. 
 

Cilji Slovenske mreže zdravih šol so: 

 
1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo 

pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli. 
2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in 

učenci, učitelji med seboj ter med učenci. 
3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in 

staršem. 
4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali 

raznovrstne pobude. 
5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja. 
6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo. 
7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave 

skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje. 
8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo naših učiteljev. 



9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo 
obnašanje. 

10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem 
načrtu zdravstvene vzgoje. 

11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko 
svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji. 

12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno 
službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 

 
 

Projekt Zdrave šole je zastavljen dokaj transparentno in se povezuje z ostalimi 

projekti, ki potekajo tekom šolskega leta. Programi so dolgoročno naravnani (trajajo 

dlje časa, leto, več let).  Načrtovanje in evalvacija dela je interna naloga vsake šole, 

»rdeča nit« pa povezuje šole v slovenskem prostoru. 
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