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INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN



Vzniklo v roce 2003 na základě rozhodnutí Koordinační 

skupiny pro bezpečnost potravin Ministerstva 

zemědělství 

Informační centrum bezpečnosti potravin je komunikačním 

centrem, které shromažďuje, zpracovává a poskytuje veřejnosti 

informace     o problematice bezpečnosti potravin  a zdravé výživy.

Cíl:

 Komunikace o riziku v oblasti bezpečnosti potravin 

 Zvyšování informovanosti a vzdělanosti široké veřejnosti 

 Zlepšování vzájemné spolupráce mezi orgány státní správy, 

nevládních organizací  a spotřebiteli 

INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN



Internetové aplikace

Semináře

Výukové programy pro mládež

Promo akce pro veřejnost

Vzdělávací materiály 

Základní aktivity ICBP



Webové aplikace pro veřejnost

www.bezpecnostpotravin.cz 

Cíl:

Zajistit informovanost široké veřejnosti 

Informace z Koordinačního místa pro spolupráci 
s EFSA

Aktuální informace pro odbornou veřejnost 
(MZe,  dozorové orgány, právní předpisy EU i ČR, RASFF)

www.foodsafety.cz 

Cíl: 

Zviditelnit  český systém bezpečnosti potravin



WWW.BEZPECNOSTPOTRAVIN.CZ
PRO PODNIKATELE ALE  I SPOTŘEBITELE

http://www.bezpecnostpotravin.cz/


LEVÉ MENU 



www.bezpecnostpotravin.cz

Zprávy o riziku z potravin

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAsKWs5OvPAhXLOhQKHYL3DN0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fekonomika.idnes.cz%2Ffoto.aspx%3Fr%3Dekonomika%26c%3DA150728_152432_ekonomika_nio%26foto%3DPP361613_024036_90199.jpg&bvm=bv.136499718,d.ZGg&psig=AFQjCNHm1BxSqsmAN6VFNqbqgKB9BHwJXw&ust=1477135396415348


ZPRÁVY O RIZIKU Z POTRAVIN

Ověřené informace od dozorových 

orgánů

Info o rizikových produktech do 

vašeho PC

Zprávy jsou zasílány registrovaným 

uživatelům

Propojení na Facebook 

Počet uživatelů 3494



Chci zasílat  zprávy na 

svůj počítač





GDPR !!!!
BUDE   ZMĚNĚNO 
pracuje se na tom







• Odborné publikace

• Informační letáky

• Publikace pro spotřebitele

• Testy, pexesa

• Videa  pro spotřebitele

Publikace a videa 



Publikace a videa  



PRAVÉ MENU 



www.bezpecnostpotravin.cz
pravé menu "Aplikace"

A p l i k a c e

Slovník 

Bezpečnost potravin 

A-Z 

„Víš, co jíš“ 

aplikace do MT 

Program 

do interaktivních 

tabulí

Databáze 

složení 

potravin ČR 

Sociální 

sítě 



Vyhledávání informací 

na www.bezpecnostpotravin.cz  

 slovník "Bezpečnost potravin A-Z“

 fulltextové vyhledávání na webové 

stránce www.bezpecnostpotravin.cz

Jíst, či nejíst?



Slovník "Bezpečnosti potravin A-Z“

Obsahuje cca 800 základních  hesel z problematiky

bezpečnosti potravin 

Cílová skupina: spotřebitelská veřejnost

Distribuční kanál: www.bezpecnostpotravin.cz

Cíl 1: Zlepšení komunikace s veřejností

Cíl 2: Zlepšení  informovanosti veřejnosti o systému BP



Slovník "Bezpečnosti potravin A-Z“



Slovník "Bezpečnosti potravin A-Z“

vyhledávání

Datum použitelnosti



FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ





Aplikace do mobilních telefonů 

Víš, co jíš?

Výživa v kostce

Éčka

Slovník bezpečnosti 

potravin A-Z





www.foodsafety.cz 



Webové stránky pro spotřebitele

• www.viscojis.cz

• www.viscojis.cz/teens
Cíl:   kvalitní vzdělávací produkt pro  spotřebitele 

http://www.viscojis.cz/
http://www.viscojis.cz/teens


www.viscojis.cz

Webové stránky „Víš, co jíš?“ pro spotřebitele

Hlavní cíl: seriózně informovat širokou veřejnost na téma

• bezpečnost potravin

• správné stravování a zdravá výživa

• prevence onemocnění z potravin



www.viscojis.cz

Hlavní kategorie webových stránek

• Zdravé stravování a výživa (základní živiny, pitný režim, alternativní 

směry ve výživě, mýty, pohybová aktivita) 

• Onemocnění související s výživou (nadváha a obezita, chronická 

neinfekční onemocnění, poruchy příjmu potravy, alergie a intolerance, 

alimentární infekce a otravy)

• Zacházení s potravinami (hygiena, zpracování potravin)

• Jak nakupovat (označování potravin, bezpečnost potravin, závadné 

potraviny, reklamování, přídatné látky)



začínají 

dovolené

aktuální 

téma



www.viscojis.cz/teens

Webové stránky určené především pro pedagogy 

a žáky 2. stupně ZŠ a středních škol  

Hlavní obsah: výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“.



Cíle internetové aplikace 

www.viscojis.cz/teens“

• Změny stravovacích návyků mládeže 

• Poskytovat výživová doporučení

• Informovat mládež o problematice             

bezpečnosti potravin 

• Zlepšení  komunikace s resortem MŠMT

• Spolupráce s 3. LF UK

• Zdroj informací vzdělávacího programu



www.viscojis.cz/teens

Hlavní strana webových stránek

Hlavní kategorie

Stáhni si – výukové 

materiály pro pedagogy        

a žáky

Pojď se bavit – testy        

a hry pro žáky i děti MŠ

Jídlo a zajímavosti



www.viscojis.cz/teens - články
Webové stránky obsahují cca 200 tematických článků.

Články jsou stylově přizpůsobeny cílové skupině.







www.viscojis.cz/teens - znalostní testy

Po zodpovězení otázek je možné hned 

vyhodnotit správnost odpovědí

Vyhodnocení testu 

Kontrola odpovědí



Výukový program 

„Výživa ve výchově ke zdraví“

Program byl vytvořen ve spolupráci s ministerstvy 

zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže                    

a tělovýchovy, 3.LF Univerzity Karlovy,                    

Ústavu zemědělské ekonomiky a informací                     

a Společnosti pro výživu. 

Cíl:

nabídnout učitelům kvalitní produkt pro výuku





www.viscojis.cz/teens

Výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ

Obsah - kapitoly

1. Živiny a voda

2. Výživová doporučení

3. Výživa a nemoci

4. Nákazy z potravy a jejich 
prevence

5. Otravy z jídla

6. Potraviny a bezpečnost



Pracovní sešity 

pro žáky 6.- 7. a 8.- 9. tříd ZŠ

Témata: 

Výživa a voda

Výživová doporučení 

Výživa a nemoci 

Nákazy z potravin a jejich prevence  

Potravní nákazy a otravy z jídla   

Potravinová bezpečnost

2018 - 2019 v přípravě (tisk 2019)

e-učebnice pro žáky 2. stupně ZŠ, včetně aktuálních pracovních listů







Aktivity pro malé děti    

(na  stránkách www.viscojis.cz/teens)



Pojď se bavit – určené pro nejmenší



www.viscojis.cz/teens 
Pojď se bavit 



VZDĚLÁVACÍ APLIKACE



Výukový program pro SŠ
E-learningový kurz "Výživa ve výchově ke zdraví"

E-kurz je určen pro vzdělávání  studentů středních škol 

a odborných učilišť s potravinářským zaměřením.

Cíl kurzu:

Interaktivní formou naučit studenty základy problematiky     

bezpečnosti potravin a zdravé výživy. 

Pro pedagogy byla vydána Příručka pro učitele

k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví.

E-kurz pro SŠ byl spuštěn v září 2016 (42 škol).

Více informací o kurzu a možnost registrace najdete                              

na webových stránkách www.viscojis.cz/teens.



Výukový program pro SŠ
E-learningový kurz "Výživa ve výchově ke zdraví"

Moduly e-kurzu

1. Úvod do výživy člověka

2. Potřeba hlavních živin a vody

3. Potřeba ostatních živin

4. Principy správné výživy a pohybová aktivita

5. Výživa od narození po dospívání

6. Výživa v těhotenství, kojení a ve stáří

7. Alternativní stravování

8. Potraviny živočišného původu a bezpečné zacházení 

9. Potraviny rostlinného původu a bezpečné zacházení 

10. Pochutiny

11. Nápoje a pitný režim

12. Změny při zpracování potravin

13. Zásady bezpečného stravování



Výukový program pro SŠ
E-learningový kurz "Výživa ve výchově ke zdraví"

Modul č. 1 Úvod do výživy člověka

Úvod k modulu Otázky pro žáky



Výukový program pro SŠ
E-learningový kurz "Výživa ve výchově ke zdraví"

Ukázky dalších modulů



Výukový program do interaktivní 

tabule
"Jíme zdravě a s chutí"

Hlavní moduly

• Pohyb

• Trávicí soustava

• Příjem tekutin

• Výživa

• Zdravý oběd

• Původ potravin – zvířata

• Původ potravin – rostliny

• Bezpečnost potravin 
- bakterie, plísně

• Zacházení s potravinami

• Co už umíš

• Procvičování - Hraj si

Cílová skupina: 

žáci 1. stupně základních škol



Výukový program do interaktivní tabule

pro děti 1. stupně  ZŠ  

Registrace a stažení programu

Budou změny



Kapitola Výživa člověka

vzdělávání 



Odpočinek 



Testování 





Akce pro spotřebitele

Na téma WHO:

„5 klíčů k bezpečnému 

stravování“



Akce pro spotřebitele – hlavní téma WHO

• semináře

• přednášky

• programy pro 

mládež

• celodenní akce



Výukové programy pro děti 3 – 6 let

„Přijede k nám návštěva“

Hudební vzdělávací program skupiny „Standa a 

Vanda“

Cílová skupina

• děti v mateřských  školách

• děti 1. st. ZŠ



Co děti učíme



Hodná plíseň

Zlá plíseň



plesnivý sýr 

a jedeš do koše

Obložený talíř
vajíčka, sýr,  

zelenina, jahody

Fuj…









1+1=2 
mrkve

1+1 = 2x 
sex



VE SPOLUPRÁCI S NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI

Přednášky pro laickou veřejnost  

umyjeme si 
ruce po …….



Přednášky pro odbornou veřejnost 

Chrrrr……



Akce pro rodiny s dětmi



„Den zdraví“ na výstavě Země živitelka



DĚKUJEME
ZA POZORNOST

Konta kty:  Olaf Deutsch,  Ministerstvo zemědělství,  Těšnov 1 7,  
Praha  1  

Fotografie: Olaf Deutsch (MZe)
www.shutterstock.com


