
VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí 

lidského zdraví. Vytváří tedy u žáků předpoklady pro odpovídající postavení zdraví v jejich aktuálním i budoucím žebříčku hodnot.  

Zdraví je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských vztahů i životního 

prostředí, bezpečí člověka a podobně. Protože je zdraví důležitým předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní 

výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání. 

Tato vzdělávací oblast přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a 

aplikovat ve svém životě. Vzdělávání směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu 

zdraví, způsob jeho ochrany i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými riziky, 

která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či posílení 

zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních 

hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi.  

Při realizaci vzdělávání v této oblasti je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových 

situacích i v každodenním životě školy. Proto je velmi důležité, aby celý život školy byl ve shodě s tím, co se žáci o zdraví učí a co z 

pohledu zdraví potřebují. Zpočátku musí být vzdělávání silně ovlivněno kladným osobním příkladem učitele, jeho všestrannou pomocí 

a celkovou příznivou atmosférou ve škole. Později přistupuje důraz i na větší samostatnost a odpovědnost žáků v jednání, rozhodování a 

činnostech souvisejících se zdravím. Takto chápané vzdělávání je základem pro vytváření aktivních přístupů žáků k rozvoji i ochraně 

zdraví. 



Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví 

a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova, v našem pojetí takto: 

Tělesná výchova (1. – 9. ročník)  

Sportovní příprava (6. – 9. ročník)  

Výchova ke zdraví (6. – 9. ročník) 

 

Tělesná výchova a sportovní příprava poskytují žákům prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládání a 

využívání různých sportovních činností a návody k rozvoji tělesné zdatnosti a ke zdravému způsobu života.  

Předmět výchova ke zdraví na 2. stupni směřuje k tomu, aby se žáci orientovali v základních otázkách zdraví, zdravého životního 

stylu, rodinného života i v širších problémech mezilidských vztahů a nástrahách sociálně patologických jevů. Obohacuje tak předměty 

rozvíjející především fyzické zdraví o rozvoj zdraví psychického i sociálního. Svým pojetím totiž otevírá prostor pro lepší porozumění 

základním potřebám zdravého vývoje člověka a přispívá k osvojení praktických preventivních dovedností jako součástí osobního 

životního stylu.  

 

Specifické cíle vzdělávací oblasti:  

 Žák si uvědomuje základní problémy a potřeby v oblasti zdravého životního stylu, rodinného života a osobního bezpečí 

 Žák zaujímá vlastní postoj směřující ke zdravému způsobu života 

 Žák směřuje k odpovědnému chování při budování partnerských vztahů, při plánování rodičovství, i při utváření vlastního 

životního stylu 

 Žák se orientuje v konfliktních a krizových situacích, hledá jejich optimální řešení a adekvátně na ně reaguje 

 Žák je schopen přijmout odpovědnost za bezpečí své i jiných 



 Žák zná dostupné informační zdroje týkající se problematiky zdravého způsobu života a preventivního jednání v souvislosti se 

sociálně patologickými jevy 

 Žák poznává zdraví jako důležitou hodnotu v kontextu dalších životních hodnot 

 Žák chápe zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody a vnímá radostné prožitky z činností podpořených 

pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

 Žák poznává člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na 

úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí 

 Žák se orientuje v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje 

 Žák využívá preventivní postupy pro ovlivňování zdraví v denním režimu, aktivně podporuje zdraví v každé životní situaci 

 Žák chápe zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu jako významný předpoklad výběru profesní dráhy, partnerů, 

společenských činností atd. 

 Žák dovede využít získané poznatky k ochraně a upevnění svého zdraví a k posílení kvality svého života       

 Žák si osvojuje pohybové dovednosti a správné držení těla 

 Žák usiluje o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti 

 Žák se orientuje v problematice vlivu pohybové aktivity na práceschopnost člověka a na základě toho zařazuje pohyb do svého 

denního režimu 

 Žák ovládá hygienické, organizační a bezpečnostní zásady pro provádění pohybových činností v různém prostředí 

 Žák využívá pohybové činnosti k překonávání negativních tělesných a duševních stavů i jako zdravotní prevenci 

 Žák si vytváří trvalý a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám 



 Žák si uvědomuje význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a využívá je pro kvalitní aktivní trávení času a upevnění přátelských 

vztahů    

 

 

Nejčastější formy výuky: 

 Frontální výuka 

 Práce ve dvojicích  

 Skupinová práce 

 Individuální činnosti 

 Projekty a exkurze 

 Soutěže, olympiády, zápasy 

 

Metody používané při výuce: 

 Dialog  

 Diskuze  

 Dramatizace  

 Brainstorming 

 Práce s textem 

 Práce s pracovním listem 

 Výklad  

 Didaktické hry 



 Kooperace  

 Praktický nácvik jednotlivých cviků a pohybů 

 Cvičení na nářadí 

 Cvičení s náčiním 

 Cvičení nápodobou 

 Týmové hry  

 Individuální trénink  

 Soutěžní hry 



SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA (6. – 9. ročník) 

 

Charakteristika předmětu 

Předmět je realizován na 2. stupni ZŠ, navazuje a rozšiřuje pohybové schopnosti, dovednosti a znalosti získané v hodinách TV, je 

zaměřen převážně na kolektivní sporty a pohybové aktivity s ohledem na preference žáků, pro které není v hodinách TV dostatek času a 

prostoru. Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí převážně v tělocvičně, případně na hřišti, ve volné přírodě, v plaveckém 

bazénu nebo na jiných účelových sportovištích.  Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré 

dostupné náčiní a nářadí.  

 

Specifické cíle předmětu: 

 žák kompenzuje jednostrannou zátěž způsobenou pobytem ve škole 

 rozumí významu pohybu pro zdraví a dodržuje bezpečnost při pohybových činnostech 

 rozvíjí rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost, koordinaci pohybu 

 dodržuje zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností 

 měří a posuzuje pohybové dovednosti 

 poznává zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu 

 rozpoznává základní situace ohrožující tělesné a duševní zdraví a osvojuje si dovednosti jim předcházet nebo je řešit 

 

 

 



Nejčastější formy výuky: 

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí) 

 Skupinová práce (týmové hry) 

 Individuální praxe (nácvik dovedností) 

 

Metody používané při výuce: 

 Praktický nácvik jednotlivých cviků a pohybů 

 Cvičení na nářadí 

 Cvičení s náčiním 

 Cvičení nápodobou 

 Týmové hry – pravidla a nácvik, soutěže 

 Výklad – pravidla, druhy nářadí a náčiní, bezpečnost, pravidla her, osnova hodiny 

  



 

6. - 9. ročník 

 

VÝSTUPY 

 

UČIVO PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

Žák: 

 zná potřeby svého těla a na 

každou PA se nejprve dostatečně 

připraví zahřáním a vhodným 

rozcvičením 

AKTIVAČNÍ CVIČENÍ 

- vždy na začátku hodiny vhodnou formou zahřát, 

rozcvičit a připravit tělo podle zaměření hodiny 

 

 

VDO: 

Angažovaný přístup 

k druhým, zásady 

slušnosti, tolerance, 

odpovědné chování 

 

OSV: 

Vštěpování ochoty 

spolupráce s kolektivem, 

tolerance k méně 

nadaným žákům 

 

ENV: 

Vysoké oceňování zdraví 

a chápání vlivu prostředí 

na vlastní zdraví i zdraví 

ostatních lidí  

 

 

Tělesná výchova 

 

 

Fotbalová příprava 

 

 

Rodinná výchova 

 

 

Matematika 

 zvládá množství pohybových her 

a je schopen je hrát i ve volném 

čase 

 dohodne se na spolupráci 

družstva a dodržuje jí 

 dovede zaznamenat výsledek 

utkání a pomáhat při rozhodování 

 zvládá konkrétní hry se 

zjednodušenými pravidly 

 zvládá elementární herní činnosti 

jednotlivce a  

 využívá je v základních 

kombinacích i v utkání 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY 

Základní pojmy 

- související s funkcemi her, pravidly a používaným 

náčiním 

- základní organizace utkání (losování, zahájení, 

počítání skóre, ukončení) 

- variace her, využití přírodního prostředí a netradičního 

náčiní 

- vhodné obutí a oblečení pro sportovní a pohybové hry 

Vlastní nácvik 

- přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 



 reaguje na hráčské funkce 

v družstvu a dodržuje je v utkání, 

uplatňuje zásady fair play jednání 

ve hře 

 

přihrávka vnitřním nártem (po zemi, obloukem) 

- chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní 

stranou nohy 

- vedení míče (driblink, nohou), pohyb s míčem, bez 

míče 

- střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba vnitřním 

nártem na branku z místa i z pohybu 

- průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených 

pravidel (vybíjená, minifotbal, minibasketbal) 

ATLETICKÁ PŘÍPRAVA 

- atletické disciplíny nad rámec Tv a prohlubování klasických 

disciplín 

 

GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVA 

- gymnastické prvky nad rámec hodin Tv 

 

RŮZNÉ 

- netradiční hry, plavání, bruslení, příprava na lyžařský 

kurz 

 

EGS: 

Seznámení s tradičními 

evropskými sporty, 

nejúspěšnějšími 

evropskými sportovci 

 

MDV: 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a 

reality, práce 

v realizačním týmu, 

přehled o historii 

důležitých sportovních 

akcí (ME, MS, OH…), o 

úspěších českých 

sportovců. 

 uvědomuje si různá nebezpečí při 

hrách a snaží se jim za pomoci 

učitele zabránit 

 

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A VYROVNÁVACÍ 

CVIČENÍ 

- pravidelně zařazováno do pohybového režimu dětí 

v hodinách v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení 



  

DALŠÍ POHYBOVÉ AKTIVITY PODLE 

PREFERENCÍ ŽÁKŮ 

- Žáci by měli mít ve výuce prostor sdělit svoje 

preferované PA a navrhnout zaměření hodiny 

odpovídající těmto zájmům 

 



TĚLESNÁ VÝCHOVA - I. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Tělesná výchova je realizována v 1. - 5. ročníku v každém ročníku jsou 2 hodinami týdně. Vzdělávání je zaměřeno na význam 

pohybu pro zdraví, přípravu organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace 

pohybu, hygienu při TV a bezpečnost při pohybových činnostech. To vše se rozvíjí pomocí pohybových her, základů gymnastiky, 

rytmických a kondičních forem cvičení pro děti, průpravných úpolů, základů atletiky, pravidel a základů sportovních a míčových her, 

turistikou a pobytem v přírodě, plaváním a dalšími pohybovými činnostmi. Základní výuka plavání se realizuje na prvním stupni v 

celkovém rozsahu nejméně 40hodin. O zařazení výuky do ročníku rozhoduje ředitel. Plavecký výcvik bývá realizován ve 3.ročníku, v 

případě využití celkové dotace hodin bude realizován ve dvou po sobě jdoucích ročnících (3. a 4. ročníku).

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě, v plaveckém bazénu nebo na jiných

účelových sportovištích.  V úvodu hodiny všichni  absolvují  nástup,  rozcvičku a  dále  se  věnují  v  hlavní  části  hodiny danému typu

sportování, ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi, žáci se zapojují do

hodnocení výkonů vlastních i výkonů spolužáků, spoluorganizují části vyučovacích bloků. Učitel v hodinách využívá různé metody a

formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování

osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy

aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.

Specifické cíle předmětu:



 žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení,

změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími, orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních

akcích, účastní se sportovních soutěží

 žáci uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka, řeší problémy v

souvislosti  s  nesportovním chováním,  nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím,  jsou

vedeni k jednání v duchu fair-play

 žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely

a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty.

 žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti,

spojují svou pohybovou činnost se zdravím, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní.

 žáci se učí užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní.

 Žáci se adaptují na vodní prostředí, dodržují hygienu plavání, v souladu s incividuálními schopnostmi ovládají základní plavecké

dovednosti

 žáci dle svých individuálních možností zvládají prvky sebezáchrany a bezpečnosti a ovládají vybranou plaveckou techniku

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)

 Skupinová práce (týmové hry)

 Individuální praxe (nácvik dovedností)



Metody používané při výuce:

 Praktický nácvik jednotlivých cviků a pohybů

 Cvičení na nářadí

 Cvičení s náčiním

 Cvičení nápodobou

 Týmové hry – pravidla a nácvik, soutěže

 Výklad – pravidla, druhy nářadí a náčiní, bezpečnost, pravidla her, osnova hodiny

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost 

•  dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových 

aktivitách 

•  reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti - projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým 

aktivitám - zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů 

•  chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu 

•  zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením 

•  zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 

•  uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti  

•  reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 



•  dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play - zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla - zvládá 

podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat 

cviky na odstranění únavy 

•   zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním 

počtu opakování 

•  zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele 

•  upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

• uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy 

• zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením 

1. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 

učitele je dodržuje

 dovede se samostatně převléci do 

cvičebního úboru

 zvládá základní pojmy osvojených cviků

 zvládá základní gymnastické držení těla

 zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základní pravidla bezpečnosti při gymnastickém cvičení

vhodné oblečení pro gymnastiku

základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, 

trupu, názvy používaného náčiní a nářadí

gymnastické držení těla

soustředění na cvičení

VDO:

Angažovaný 

přístup k druhým 

Zásady slušnosti, 

tolerance

Odpovědný vztah 

k sobě samému a 

pravidlům 

Matematika

Hudební výchova

Prvouka

Český jazyk



snožmo z trampolíny, chůze na lavičce 

s dopomocí učitele

 zvládá základy gymnastického odrazu

 zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

Akrobacie

průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed i vzad

kotoul vpřed i vzad

Přeskok

průpravná cvičení pro nácvik odrazu z trampolínky, 

skoky prosté odrazem snožmo

výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu 

odrazem z trampolínky

Lavička

chůze s dopomocí

Šplh na tyči

průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

šplh do výšky max. 2m s dopomocí

zdravého životního

stylu

OSV:

Vštěpování ochoty 

spolupráce 

s kolektivem, 

tolerance k méně 

nadaným žákům, 

Osvojuje si 

organizační řád 

hodiny

ENV:

Vysoké oceňování 

zdraví a chápání 

vlivu prostředí na 

vlastní zdraví i 

zdraví ostatních 

lidí

Anglický jazyk

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických činnostech, za pomoci učitele je 

dodržuje

 reaguje na základní pokyny, signály a gesta

 zvládá základní pojmy související s během, 

skokem a hodem

 zvládá základní techniku nízkého a 

polovysokého startu

 zvládá základní techniku běhu, skoku do 

dálky a hodu míčkem

ATLETIKA

Základní pojmy

týkající se běhů, skoků a hodů, názvy jednotlivých 

prvků sportovišť

základy bezpečnosti při atletických činnostech

zjednodušené startovní povely a signály

vhodné oblečení pro atletické činnosti

Běh

průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a 

vytrvalosti

základy nízkého a polovysokého startu



sprint (20-40m)

běh v terénu (do 10min)

Skok

průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 

obratnosti

odraz z místa

skok do dálky z místa

Hod

průpravná cvičení pro hod

hod kriketovým míčkem z místa
Žák

 zvládá základní estetický pohyb těla a jeho 

části (chůzi, běh, poskoky, obraty…)

 uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a 

snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 zvládá některé pohybové hry a je schopen je

hrát i ve volném čase

 zvládá použití hraček i jiných předmětů 

v pohybových hrách

 dokáže pohyb spojit s rytmem, příběhem, 

pohádkou…

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základy bezpečnosti při gymnastických činnostech, 

rytmizaci

vhodný úbor pro gymnastickou činnost, rytmizaci

základní estetický pohyb těla a jeho části (chůze, 

poskoky, obraty…)

rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem

Žák

 zvládá základní pojmy označující náčiní, 

osvojované dovednosti, části hřiště a 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy



základní sportovní hry jako např. vybíjená

 zvládá základní způsoby házení a chytání 

míče odpovídající velikosti a hmotnosti

související s osvojovanými hrami a používaným 

náčiním

základní povely pro realizaci her

základní pravidla osvojovaných her

bezpečnost a hygiena při různých činnostech

využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám

držení míče, manipulace s míčem, házení, chytání míče

základní sportovní hry (vybíjená)

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ

pravidelně zařazováno do pohybového režimu dětí 

v hodinách Tv v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení

Herní formou zpevňovat zejména posturální svaly, které 

zajišťuj vzpřímené držení těla (zejména vzpřimovače 

páteře, dolní fixátory lopatek, spodní břišní svalstvo)

protahovat svaly, mající tendenci ke zkracování 

(zejména svaly krku, prsní svalstvo, horní fixátory 

lopatek, podkolenní šlachy, holenní a hlezenní svalstvo) 

ÚPOLY

průpravná cvičení na přetahy a přetlaky



2. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 

učitele je dodržuje

  dovede se samostatně převléci do 

cvičebního úboru

 zvládá základní pojmy osvojených cviků

 zvládá základní gymnastické držení těla

 zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté 

snožmo z trampolíny, chůze na lavičce 

s dopomocí učitele

 zvládá základy gymnastického odrazu

 zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základní pravidla bezpečnosti při gymnastickém 

cvičení

vhodné oblečení pro gymnastiku

základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, 

nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí

gymnastické držení těla

soustředění na cvičení

Akrobacie

průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed i vzad

kotoul vpřed i vzad

Přeskok

průpravná cvičení pro nácvik odrazu z trampolínky, 

skoky prosté odrazem snožmo

výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou 

bednu odrazem z trampolínky

Lavička

chůze s dopomocí

Šplh na tyči

VDO:

Angažovaný přístup 

k druhým Zásady 

slušnosti, tolerance 

Odpovědný vztah 

k sobě samému a 

pravidlům zdravého 

životního stylu

OSV:

Vštěpování ochoty 

spolupráce 

s kolektivem, tolerance 

k méně nadaným 

žákům, Osvojuje si 

organizační řád hodiny

ENV:

Vysoké oceňování 

Matematika

Hudební výchova

Prvouka

Český jazyk

Anglický jazyk



průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

šplh do výšky max. 2m s dopomocí

zdraví a chápání vlivu 

prostředí na vlastní 

zdraví i zdraví 

ostatních lidí

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických činnostech, za pomoci učitele 

je dodržuje

 dovede se samostatně převléci do 

cvičebního úboru

 reaguje na základní pokyny, signály a 

gesta

 zvládá základní pojmy související 

s během, skokem a hodem

 zvládá základní techniku nízkého a 

polovysokého startu

 zvládá základní techniku běhu, skoku do 

dálky a hodu míčkem

 rozvíjí své pohybové dovednosti 

prostřednictvím her

ATLETIKA

Základní pojmy

týkající se běhů, skoků a hodů, názvy jednotlivých 

prvků sportovišť

základy bezpečnosti při atletických činnostech

zjednodušené startovní povely a signály

vhodné oblečení pro atletické činnosti

Běh

průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti 

a vytrvalosti

základy nízkého a polovysokého startu

sprint (20-40m)

běh v terénu (do 10min)

Skok

průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 

obratnosti

odraz z místa

skok do dálky z místa

Hod

průpravná cvičení pro hod

hod kriketovým míčkem z místa
Žák

 zvládá základní estetický pohyb těla a jeho

části (chůzi, běh, poskoky, obraty…)

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 

GYMNASTIKA

Základní pojmy



 uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a 

snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 zvládá některé pohybové hry a je schopen 

je hrát i ve volném čase

 zvládá použití hraček i jiných předmětů 

v pohybových hrách

 dokáže pohyb spojit s rytmem, příběhem, 

pohádkou…

základy bezpečnosti při gymnastických činnostech, 

rytmizaci

vhodný úbor pro gymnastickou činnost, rytmizaci

základní estetický pohyb těla a jeho části (chůze, 

poskoky, obraty…)

rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem

Žák

 zvládá základní pojmy označující náčiní, 

osvojované dovednosti, části hřiště a 

základní sportovní hry jako např. vybíjená

 zvládá základní způsoby házení a chytání 

míče odpovídající velikosti a hmotnosti

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

související s osvojovanými hrami a používaným 

náčiním

základní povely pro realizaci her

základní pravidla osvojovaných her

bezpečnost a hygiena při různých činnostech

využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám

držení míče, manipulace s míčem, házení, chytání 

míče

základní sportovní hry (vybíjená)
ÚPOLY

průpravná cvičení na přetahy a přetlaky

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ

pravidelně zařazováno do pohybového režimu dětí 

v hodinách Tv v návaznosti na jejich svalová 



oslabení, dlouhodobé sezení

herní formou zpevňovat zejména posturální svaly, 

které zajišťuj vzpřímené držení těla (zejména 

vzpřimovače páteře, dolní fixátory lopatek, spodní 

břišní svalstvo)

protahovat svaly, mající tendenci ke zkracování 

(zejména svaly krku, prsní svalstvo, horní fixátory 

lopatek, podkolenní šlachy, holenní a hlezenní 

svalstvo) 

3. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci učitele 

je dodržuje

 dovede  se samostatně převléci do cvičebního

    úboru

 zvládá základní pojmy osvojených cviků

 zvládá základní gymnastické držení těla

 zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základní pravidla bezpečnosti při gymnastickém 

cvičení

vhodné oblečení pro gymnastiku

základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,

trupu, názvy používaného náčiní a nářadí

gymnastické držení těla

soustředění na cvičení

Akrobacie

průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed i vzad

VDO:

Angažovaný 

přístup k druhým 

Zásady slušnosti, 

tolerance

Odpovědný vztah 

k sobě samému a 

pravidlům 

zdravého životního

stylu

Matematika

Hudební výchova

Prvouka

Český jazyk

Anglický jazyk



snožmo z trampolíny, chůze na lavičce 

s dopomocí učitele

 zvládá základy gymnastického odrazu

 zvládá základy šplhu s dopomocí učitele

kotoul vpřed i vzad

Přeskok

průpravná cvičení pro nácvik odrazu z trampolínky, 

skoky prosté odrazem snožmo

výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu

odrazem z trampolínky

Lavička

chůze s dopomocí

Šplh na tyči

průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož

šplh do výšky max. 2m s dopomocí

OSV:

Vštěpování ochoty 

spolupráce 

s kolektivem, 

tolerance k méně 

nadaným žákům, 

Osvojuje si 

organizační řád 

hodiny

ENV:

Vysoké oceňování 

zdraví a chápání 

vlivu prostředí na 

vlastní zdraví i 

zdraví ostatních 

lidí

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických

činnostech, za pomoci učitele je dodržuje

 dovede se samostatně převléci do cvičebního 

úboru

 reaguje na základní pokyny, signály a gesta

 zvládá základní pojmy související s během, 

skokem a hodem

 zvládá základní techniku nízkého a 

polovysokého startu

 zvládá základní techniku běhu, skoku do 

dálky a hodu míčkem

ATLETIKA

Základní pojmy

týkající se běhů, skoků a hodů, názvy jednotlivých 

prvků sportovišť

základy bezpečnosti při atletických činnostech

zjednodušené startovní povely a signály

vhodné oblečení pro atletické činnosti

Běh

průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a 

vytrvalosti

základy nízkého a polovysokého startu

sprint (20-40m)

běh v terénu (do 10min)

Skok



průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 

obratnosti

odraz z místa

skok do dálky z místa

Hod

průpravná cvičení pro hod

hod kriketovým míčkem z místa
Žák

 zvládá základní estetický pohyb těla a jeho 

části (chůzi, běh, poskoky, obraty…)

 uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a 

snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 zvládá některé pohybové hry a je schopen je 

hrát i ve volném čase

 zvládá použití hraček i jiných předmětů 

v pohybových hrách

 dokáže pohyb spojit s rytmem, příběhem, 

pohádkou…

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základy bezpečnosti při gymnastických činnostech, 

rytmizaci

vhodný úbor pro gymnastickou činnost, rytmizaci

základní estetický pohyb těla a jeho části (chůze, 

poskoky, obraty…)

rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem

Žák

 zvládá základní pojmy označující náčiní, 

osvojované dovednosti, části hřiště a základní

sportovní hry jako např. vybíjená

 zvládá základní způsoby házení a chytání 

míče odpovídající velikosti a hmotnosti

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

související s osvojovanými hrami a používaným 

náčiním

základní povely pro realizaci her

základní pravidla osvojovaných her

bezpečnost a hygiena při různých činnostech



využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám

držení míče, manipulace s míčem, házení, chytání 

míče

základní sportovní hry (vybíjená)
ÚPOLY

průpravná cvičení na přetahy a přetlaky

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ

pravidelně zařazováno do pohybového režimu dětí 

v hodinách Tv v návaznosti na jejich svalová oslabení, 

dlouhodobé sezení

zpevňovat zejména posturální svaly, které zajišťuj 

vzpřímené držení těla (zejména vzpřimovače páteře, 

dolní fixátory lopatek, spodní břišní svalstvo)

protahovat svaly, mající tendenci ke zkracování 

(zejména svaly krku, prsní svalstvo, horní fixátory 

lopatek, podkolenní šlachy, holenní a hlezenní 

svalstvo) 
 zhodnotí zdravotní, sociální a rozvojový 

význam plavání

 zvládá základní principy 3 plaveckých 

způsobů, startů a obrátek

 adaptuje se na vodní prostředí

PLAVÁNÍ

význam plavání pro zdraví, regeneraci a pohybovou 

soustavu

základní plavecké dovednosti (dýchání, splývání, 

poloha těla…)

nácvik a zdokonalování jednotlivých plaveckých 



 dodržuje hygienu plavání

 ovládá základní prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

způsobů, startů, obrátek



4. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci 

učitele je dodržuje

 reaguje na základní pokyny a gesta učitele,

    zvládá  poskytnout základní dopomoc, 

záchranu  pro cvičení

 zvládá základní gymnastické držení těla

 zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou 

s dopomocí, roznožku a skrčku přes nářadí, 

chůzi na lavičce bez dopomoci

 zvládá základy šplhu

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 

chybám

 rozvíjí silové schopnosti prostřednictvím 

statických silových cvičeních (např. vydrž 

ve shybu, vis na kruzích, vzepření 

přednožmo na kruzích atd.)

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základní pravidla bezpečnosti při gymnastickém 

cvičení

vhodné oblečení pro gymnastiku

základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, 

nohou, trupu, názvy používaného náčiní a nářadí

průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, 

obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů

Akrobacie

kotoul vpřed i vzad a jejich modifikace

průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou

stoj na rukou s dopomocí

Přeskok

průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku

roznožka přes kozu našíř odrazem z trampolínky 

(můstku)

skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem 

z trampolínky (můstku)

Lavička

VDO:

Angažovaný přístup 

k druhým Zásady 

slušnosti, tolerance 

Odpovědný vztah 

k sobě samému a 

pravidlům zdravého 

životního stylu

OSV:

Vštěpování ochoty 

spolupráce 

s kolektivem, 

tolerance k méně 

nadaným žákům, 

Osvojuje si 

organizační řád 

hodiny

Matematika

Hudební výchova

Přírodověda

Český jazyk

Anglický jazyk



chůze bez dopomoci s obměnami

Šplh na tyči

průpravná cvičení pro šplh

šplh na tyči, na laně do výše 4m

ENV:

Vysoké oceňování 

zdraví a chápání vlivu

prostředí na vlastní 

zdraví i zdraví 

ostatních lidí

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

atletických činnostech, za pomoci učitele je 

dodržuje

 reaguje na základní pokyny, signály a gesta

 zvládá aktivně osvojované pojmy 

související s během, skokem a hodem

 zvládá aktivně techniku nízkého a 

polovysokého startu

 osvojuje si techniku běhu, skoku do dálky a 

hodu míčkem

 zvládá upravit doskočiště, připravit start 

běhu a vydat povely pro start

 dovede změřit a zapsat výkony 

v osvojovaných disciplínách a porovná je 

s předchozími výsledky

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 

chybám

ATLETIKA

Základní pojmy

týkající se běhů, skoků a hodů, názvy sektorů 

sportovišť, pomůcky na měření

základy bezpečnosti při atletických činnostech

startovní povely a signály

způsoby měření a zaznamenávání výkonů

vhodné oblečení pro atletické činnosti

Běh

průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti 

a vytrvalosti, běžecká abeceda

nízký a polovysoký start

sprint (60m)

vytrvalostní běh na dráze (600m)

běh v terénu (do 12-15min)

Skok

průpravná cvičení pro ovlivňování koordinace 

pohybu (odrazová cvičení - např. „odpichy do 

dálky“, výškařské odrazy s dopadem na stejnou nohu 

příp. na obě nohy apod.), odrazové síly a obratnosti

odraz z místa, skok do dálky z místa



skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma postupně 

z 5 až 7 dvojkroků)

skok do dálky s rozběhem (odraz z břevna)

základy měření rozběhu

Hod

průpravná cvičení pro hod míčkem

hod kriketovým míčkem s rozběhem

spojení rozběhu s odhodem
Žák

 zvládá základní estetický pohyb těla a jeho 

části (chůzi, běh, poskoky, obraty…)

 -zvládá základy tance založené na kroku 

poskočném, přísunném, přeměnném, 

základy cvičení s nářadím

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, 

takt, melodie)

základy estetického pohybu těla a jeho částí, změny 

poloh, obměny tempa

základy tance založené na kroku poskočném, 

přísunném, přeměnném

základy cvičení s náčiním (šátek, míč, švihadlo) při 

hudebním doprovodu
Žák

 uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a 

snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 zvládá množství pohybových her a je 

schopen je hrát i ve volném čase

 dohodne se na spolupráci družstva a 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

související s funkcemi her, pravidly a používaným 

náčiním

základní organizace utkání (losování, zahájení, 

počítání skóre, ukončení)

variace her, využití přírodního prostředí a 



dodržuje jí

 dovede zaznamenat výsledek utkání a 

pomáhat při rozhodování

 zvládá konkrétní hry se zjednodušenými 

pravidly

 zvládá elementární herní činnosti 

jednotlivce a 

 využívá je v základních kombinacích i 

v utkání

 reaguje na hráčské funkce v družstvu a 

dodržuje je v utkání, uplatňuje zásady fair 

play jednání ve hře

netradičního náčiní

vhodné obutí a oblečení pro sportovní a pohybové 

hry

Vlastní nácvik

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 

přihrávka vnitřním nártem (po zemi, obloukem)

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče 

vnitřní stranou nohy

vedení míče (driblink, nohou), pohyb s míčem, bez 

míče

střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba vnitřním 

nártem na branku z místa i z pohybu

průpravné sportovní hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel (vybíjená, minifotbal, 

minibasketbal)

ÚPOLY

v rámci pohybových her je možné zařazovat cvičení 

z celé škály průpravných úpolů a zdůrazňovat 

význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ní.

KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ

pravidelně zařazováno do pohybového režimu dětí 

v hodinách Tv v návaznosti na jejich svalová 



oslabení, dlouhodobé sezení

zpevňovat zejména posturální svaly, které zajišťuj 

vzpřímené držení těla (zejména vzpřimovače páteře, 

dolní fixátory lopatek, spodní břišní svalstvo)

protahovat svaly, mající tendenci ke zkracování 

(zejména svaly krku, prsní svalstvo, horní fixátory 

lopatek, podkolenní šlachy, holenní a hlezenní 

svalstvo) 

5. ročník

VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ

TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při 

gymnastických cvičeních a za pomoci učitele 

je dodržuje

 reaguje na základní pokyny a gesta učitele, 

zvládá poskytnout základní dopomoc, 

záchranu pro cvičení

 zvládá základní gymnastické držení těla

 zvládá kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou 

s dopomocí, gymnastický odraz z můstku, 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

základní pravidla bezpečnosti při gymn. cvičení

vhodné oblečení pro gymnastiku

základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, 

nohou, trupu, názvy náčiní a nářadí

průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, 

obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů

záchrana a dopomoc při gymn. cvičení

Akrobacie

VDO:

Angažovaný přístup 

k druhým Zásady 

slušnosti, tolerance

Odpovědný vztah 

k sobě samému a 

pravidlům zdravého 

životního stylu

Matematika

Hudební výchova

Přírodověda

Vlastivěda

Český jazyk



chůze na kladině s obměnami, roznožku a 

skrčku přes nářadí, chůzi na lavičce bez 

dopomoci

 zvládá základy šplhu

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 

chybám

kotoul vpřed i vzad a jejich modifikace

průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou

stoj na rukou, stoj na rukou (s dopomocí

akrobatické sestavy

Přeskok

průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku

roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku

skrčka přes kozu (bednu) našíř odrazem z můstku

Kladina

chůze bez dopomoci s obměnami

Šplh na tyči, na laně

průpravná cvičení pro šplh

šplh na tyči, na laně do výše 4

OSV:

Vštěpování ochoty 

spolupráce 

s kolektivem, 

tolerance k méně 

nadaným žákům, 

Osvojuje si 

organizační řád 

hodiny

ENV:

Vysoké oceňování 

zdraví a chápání 

vlivu prostředí na 

vlastní zdraví i 

zdraví ostatních lidí

Anglický jazyk

Žák

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při atletických

činnostech, za pomoci učitele je dodržuje

 reaguje na základní pokyny, signály a gesta

 zvládá aktivně osvojované pojmy související 

s během, skokem a hodem

 zvládá aktivně techniku nízkého a 

polovysokého startu

 zvládá aktivně techniku běhu, skoku do dálky

a hodu míčkem

 zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu

ATLETIKA

Základní pojmy

týkající se běhů, skoků a hodů, názvy sektorů 

sportovišť, pomůcky na měření

základy bezpečnosti při atletických činnostech

startovní povely a signály

základy techniky běhů, hodů, skoků

způsoby měření a zaznamenávání výkonů

vhodné oblečení pro atletické činnosti

Běh

Z pohybových dovedností se jedná o rozvoj rychlosti 



a vydat povely pro start

 dovede změřit a zapsat výkony 

v osvojovaných disciplínách a porovná je 

s předchozími výsledky

 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 

činnosti a reaguje na pokyny k vlastním 

chybám

 i nadále z velké části využívá herních 

činností k rozvoji pohybových dovedností. 

Začíná si však již osvojovat některé prvky 

speciálních prostředků.

a vytrvalosti, koordinačních dovedností (běžecká 

abeceda, přechod a přeběh nízkých překážek…)

nízký a polovysoký start, start z bloků

sprint (60m)

běh v terénu (do 12-15min)

Skok

průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a 

obratnosti

skok do dálky s rozběhem (odraz z břevna)

základy měření rozběhu

skok do výšky (skrčný,střižný)

Hod

průpravná cvičení pro hod míčkem

hod kriketovým míčkem s rozběhem

spojení rozběhu s odhode

Žák

 zvládá základní estetický pohyb těla a jeho 

části (chůzi, běh, poskoky, obraty…)

  zvládá základy tance založené na kroku 

poskočném, přísunném, přeměnném, základy 

cvičení s nářadím

 uvědomuje si jména základních lidových 

tanců, dovede pojmenovat osvojované 

činnosti

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ 

GYMNASTIKA

Základní pojmy

názvy základních lidových tanců, držení partnerů, 

vzájemné chování při tanci

základy estetického pohybu těla a jeho částí, změny 

poloh, obměny tempa

základy tance založené na kroku poskočném, 

přísunném, přeměnném



  dovede pohybem vyjádřit výrazně rytmický 

a 

   melodický doprovod

základy cvičení s náčiním (šátek, míč, švihadlo) při 

hudebním doprovodu

Žák

 uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a 

snaží se jim za pomoci učitele zabránit

 zvládá množství pohybových her a je 

schopen je hrát i ve volném čase

 dohodne se na spolupráci družstva a dodržuje

jí

 dovede zaznamenat výsledek utkání a 

pomáhat při rozhodování

 zvládá konkrétní hry se zjednodušenými 

pravidly

 zvládá elementární herní činnosti jednotlivce 

a využívá je v základních kombinacích i 

v utkání

 reaguje na hráčské funkce v družstvu a 

dodržuje je v utkání, uplatňuje zásady fair 

play jednání ve hře

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

Základní pojmy

související s funkcemi her, pravidly a používaným 

náčiním

základní organizace utkání (losování, zahájení, 

počítání skóre, ukončení)

variace her, využití přírodního prostředí a 

netradičního náčiní

Vlastní nácvik

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 

přihrávka vnitřním nártem (po zemi, obloukem)

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče 

vnitřní stranou nohy

vedení míče (driblink, nohou), pohyb s míčem, bez 

míče

střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba vnitřním 

nártem na branku z místa i z pohybu

průpravné sportovní hry, utkání podle 

zjednodušených pravidel (vybíjená, minifotbal, 

minibasketbal)

nácvik herních situací (ofenziva, defenziva, přesilové



situace)

spolupráce ve hře

ÚPOLY

v rámci pohybových her je možné zařazovat cvičení 

z celé škály průpravných úpolů a zdůrazňovat 

význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ní.
KOMPENZAČNÍ, RELAXAČNÍ A

VYROVNÁVACÍ CVIČENÍ

pravidelně zařazováno do pohybového režimu dětí 

v hodinách Tv v návaznosti na jejich svalová 

oslabení, dlouhodobé sezení

zpevňovat zejména posturální svaly, které zajišťuj 

vzpřímené držení těla (zejména vzpřimovače páteře, 

dolní fixátory lopatek, spodní břišní svalstvo)

protahovat svaly, mající tendenci ke zkracování 

(zejména svaly krku, prsní svalstvo, horní fixátory 

lopatek, podkolenní šlachy, holenní a hlezenní 

svalstvo) 



TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň 

Charakteristika předmětu 

Tělesná výchova je stejně jako na prvním stupni realizována také v 6. - 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Vzdělávání je zaměřeno 

zejména na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole a na význam pohybu pro zdraví, hygienu při TV, 

bezpečnost při pohybových činnostech či rozvoj rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu. K rozvoji těchto dovedností

slouží pohybové hry, základy gymnastiky, kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, 

turistika a pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti a všeobecná kultivace pohybu. To vše spojuje poznání 

zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty a rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a tedy i osvojování 

dovedností jim předcházet nebo je řešit.

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě, v plaveckém bazénu nebo na jiných 

účelových sportovištích. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu 

sportování, ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci se zapojují do hodnocení výkonů vlastních i výkonů spolužáků a 

používají veškeré dostupné náčiní a nářadí.

V tělesné výchově je velmi důležité motivační hodnocení žáků, které vychází ze somatotypu žáka a je postaveno na posuzování

osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního porovnávání žáků podle výkonových norem (tabulky, grafy

aj.), které neberou v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků.



Specifické cíle předmětu:

 žáci  poznávají  smysl  a  cíl  svých aktivit,  plánují,  organizují  a  řídí  vlastní  činnost,  užívají  osvojené  názvosloví  na úrovni

cvičence,  rozhodčího,  diváka,  čtenáře,  uživatele  internetu,  jsou  hodnoceni  způsobem,  který  jim umožňuje  vnímat  vlastní

pokrok

 žáci vnímají  nejrůznější  problémové  situace  a  plánují  způsob  řešení  problémů,  vyhledávají  informace  vhodné  k řešení

problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit, uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a

výsledky svých činů zhodnotí, jsou schopni obhájit svá rozhodnutí

 žáci komunikují na odpovídající úrovni, osvojí si kultivovaný ústní projev, účinně se zapojují do diskuze

 žáci spolupracují ve skupině, podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu, v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni

požádají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj

 žáci respektují názory ostatních, formují si volní a charakterové rysy, zodpovědně se rozhodují podle dané situace, aktivně se

zapojují  do  sportovních  aktivit,  rozhodují  se  v zájmu  podpory  a  ochrany  zdraví,  rozlišují  a  uplatňují  práva  a  povinnosti

vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák,…)

 žáci  jsou  vedeni  k efektivitě  při  organizování  vlastní  práce,  spoluorganizují  svůj  pohybový  režim,  využívají  znalostí  a

dovednosti v běžné praxi, ovládají základní postupy první pomoci, učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede

žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti



Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)

 Skupinová práce (týmové hry)

 Individuální praxe (nácvik dovedností)

Metody používané při výuce:

 Praktický nácvik jednotlivých cviků a pohybů

 Cvičení na nářadí

 Cvičení s náčiním

 Cvičení nápodobou

 Týmové hry – pravidla a nácvik, soutěže

 Výklad – pravidla, druhy nářadí a náčiní, bezpečnost, pravidla her, osnova hodiny

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu 

•  zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením 

•  zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností 

•  uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti  

•  reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti 



•  dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play - zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla - zvládá 
podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat 
cviky na odstranění únavy 

•  zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

•  posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků 

•  užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

•  naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k 
opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu 

•  dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

•  rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

•  sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je 

•  spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

•  uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

•  zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, 
usiluje o jejich optimální provedení 

• vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení 



6. – 9. ročník

VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 žák se samostatně připraví na různé 

druhy pohybové činnosti

 používá různé cviky a jejich 

kombinace a dovede je využít i 

v denním režimu

 sestaví si vlastní denní režim v souladu

se zásadami zdravého životního stylu, 

pečuje o svou tělesnou zdatnost, zdraví

a hygienu

 pravidelně se věnuje pohybovým 

aktivitám či sportům

 dokáže změřit srdeční frekvenci, tyto 

údaje využije pro úpravu fyzické 

zátěže

 správně posuzuje náročné a vypjaté 

situace (úraz, nepřízeň počasí…)

ČLOVĚK A SPORT

- význam jednotlivých druhů cvičení a 

jejich použití v denním režimu

- zdravý životní styl, kondice, hygiena

- základní pojmy spojené 

s jednotlivými druhy cvičení

- význam biorytmů pro zdraví a 

pohybovou aktivitu

VDO:

Angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, 

odpovědné chování, respektování přijatých pravidel soužití 

mezi vrstevníky, odpovědný vztah k sobě samému a 

pravidlům zdravého životního stylu

OSV:

Vštěpování ochoty spolupráce s kolektivem, tolerance k méně

nadaným žákům

ENV:

Vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní 

zdraví i zdraví ostatních lidí 

EGS:

Seznámení s tradičními evropskými sporty, nejúspěšnějšími 

evropskými sportovci, historické úspěchy

MKV:

 rozpozná význam atletiky jako vhodné

přípravy pro jiné sporty

 aplikuje průpravná cvičení pro 

jednotlivé atletické činnosti

ATLETIKA

- jednotlivé části atletických sportovišť, 

pomůcky pro měření výkonů, základní

techniky disciplín



 užívá základy technik dalších 

osvojovaných disciplin, rozpozná 

startovní povely 

 provede organizaci jednotlivých 

soutěží, změří a zapíše výkony

- průpravná cvičení pro zdokonalování 

jednotlivých atletických disciplin:  

- start (vysoký, polovysoký, nízký, z 

bloků)       

- běh (běžecká cvičení, abeceda, sprint, 

vytrvalost, běh v terénu)

- skok (z místa, daleký-odraz z břevna, 

rozměření rozběhu, vysoký-                 

skrčný, střižný, flop, trojskok)

- hod (míčkem, granátem, 

medicinbalem-z                     místa, 

s rozběhem, spojení rozběhu s              

odhodem)

- vrh koulí (koulařská abeceda, sun, vrh)

- pojmy olympijské disciplíny

- základní pravidla atletických soutěží

- evidence, sledování výkonů

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce 

v realizačním týmu, přehled o historii důležitých sportovních 

akcí (ME,MS,OH), o úspěších českých sportovců.

 používá osvojené pojmy

 ovládá záchranu a dopomoc při 

jednotlivých cvicích

 provede základní gymnastické 

cvičební prvky

 jednotlivé prvky dokáže použít při 

přípravě krátkých sestav

 provede základní pohyby s hudebním 

SPORTOVNÍ A NETRAD. HRY

- základní pravidla, principy pro řízení a

rozhodování pohybových her

- herní funkce, role v týmu

- radost ze hry, prožitek, týmová 

spolupráce

- specifikace bezpečnosti a hygieny při 

sportovních hrách



doprovodem

 zvládne základní prvky sebeobranného

cvičení

- průpravná cvičení, nácvik herních 

situací

- příprava, organizace zápasu, utkání, 

úprava sportoviště 

- sportovní hry: vybíjená, přehazovaná, 

basketbal, volejbal, kopaná, florbal, 

stolní tenis

- netradiční hry: ringo, korfbal, 

badminton, frisbee
 používá osvojené pojmy

 ovládá záchranu a dopomoc při 

jednotlivých cvicích

 provede základní gymnastické 

cvičební prvky

 jednotlivé prvky dokáže použít při 

přípravě krátkých sestav

 provede základní pohyby s hudebním 

doprovodem

 zvládne základní prvky sebeobranného

cvičení

GYMNASTIKA

- základní pojmy, odvozené cvičební 

polohy a postoje

- záchrana a dopomoc

- zapojení do řízení a sebehodnocení

- průpravná cvičení pro ovlivňování 

pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a 

koordinace pohybů

- rytmická a kondiční gymnastika, 

s hudebním doprovodem

- rychlostně silová cvičení

- strečinková cvičení

- akrobacie:kotoul (vpřed, vzad, letmo), 

stoj na rukou, přemet stranou

- přeskok: koza,bedna,kůň na šíř, na dél, 

roznožka, skrčka



- hrazda: toč, vis, sešin, výmyk, podmet

- kladina: postoje, obrat, poskoky

- kruhy: komíhání, vis, svis

- šplh na tyči, na laně do 4m
 zhodnotí zdravotní, sociální a 

rozvojový význam plavání

 zvládá a aktivně používá strečinková a

regenerační cvičení, jednoduché 

procedury (protažení, rozplavání, 

vyplavání, sprchování)

 ovládá startovní skok, jednotlivé druhy

obrátek

 používá 3 plavecké způsoby, umí 

kombinovat jejich jednotlivé prvky

 předvede vytažení tonoucího z vody, 

první pomoc

PLAVÁNÍ

- význam plavání pro zdraví, regeneraci a 

pohybovou soustavu

- strečinková cvičení zaměřená na kloubní

rozsah a volnost, regenerační cvičení

- nácvik prostředků pro rozvoj pocitu 

vody (velikost záběrové plochy, 

vznášení, šlapání vody, sculling...)

- cvičení modifikací technik, kombinace 

prvků jednotlivých technik

- koordinační cvičení, cvičení se 

stžídáním plaveckých poloh

- základní plavecké dovednosti (dýchání, 

splývání, poloha těla…)

- nácvik a zdokonalování jednotlivých 

plaveckých způsobů, startů, obrátek

- záchrana tonoucího
 vnímá bruslení jako vhodnou 

pohybovou aktivitu

 používá základní prvky při jízdě

 provede ošetření bruslí, předvede 

BRUSLENÍ

- osvojení sportu na ledě

- jednotlivé prvky při jízdě (jízda vpřed, 

vzad



první pomoc při úrazu - zastavení, obraty, změna směru)

- způsob záchrany a přivolání pomoci
 vnímá lyžování jako vhodnou 

pohybovou činnost

 provede ošetření lyží

 ukáže základní prvky při jízdě

 předvede první pomoc při úrazu na 

lyžích

LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDING

- osvojení sportu na horách

- lyžařská výstroj a výzbroj, základní 

terminologie

- ošetření bot, lyží a snowboardu, mazání

- běžecké, sjezdové lyžování, snowboard

- způsob záchrany a přivolání pomoci



VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. – 9. ročník)

Charakteristika předmětu 

Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické 

poznatky a dovednosti, které žákům umožňují lépe porozumět různým životním situacím a správně se rozhodovat v otázkách zdraví, 

partnerských vztahů, rodinného života, osobního bezpečí a rizik v souvislosti se sociálně patologickými jevy. Vede žáky k aktivnímu 

rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím 

obsahem se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Ve svém výrazně činnostním pojetí umožňuje tato výuka učiteli navazovat 

potřebný kontakt se žáky a přispět k tolik potřebnému přiblížení školy a rodiny. 

Výchova ke zdraví vytváří prostor pro formativní působení na dospívající žáky, a tím významně přispívá k jejich osobnostnímu 

vývoji. Nejdůležitějšími obsahovými prvky jsou zdraví a rodina jako základní předpoklad utváření vlastního životního stylu a vztahů 

s lidmi. Komplexní charakter předmětu dává možnost zabývat se tématy z různých pohledů a naplňovat je učivem podle vyspělosti, 

otevřenosti a zájmu žáků. 

V souvislosti se změnami v RVP a s nárokem na časové dotace jednotlivých předmětů, může být Výchova ke zdraví realizována 

pouze v některých ročnících. Pro tento případ jsou v tabulkách vyznačena barevně základní a zároveň nejdůležitější témata výchovy ke 

zdraví.  

Specifické cíle předmětu:

 Žák si uvědomuje základní problémy a potřeby v oblasti zdravého životního stylu, rodinného života a osobního bezpečí

 Žák zaujímá vlastní postoj směřující ke zdravému způsobu života



 Žák směřuje k odpovědnému chování při budování partnerských vztahů, při plánování rodičovství, i při utváření vlastního 

životního stylu

 Žák se orientuje v konfliktních a krizových situacích, hledá jejich optimální řešení a adekvátně na ně reaguje

 Žák je schopen přijmout odpovědnost za bezpečí své i jiných

 Žák zná dostupné informační zdroje týkající se problematiky zdravého způsobu života a preventivního jednání v souvislosti se 

sociálně patologickými jevy

 Žák dovede využít získané poznatky k ochraně a upevnění svého zdraví a k posílení kvality svého života      

Nejčastější formy výuky:

 Frontální výuka (osvojení nových pojmů a souvislostí)

 Práce ve dvojicích (argumentace)

 Skupinová práce (řešení problémů, dramatizace)

 Individuální (pracovní listy, úvaha, zamyšlení)

Metody používané při výuce:

 Dialog (hledání kompromisu, utváření názoru a postoje)

 Diskuze (argumentace, komplexní pojetí problémového úkolu, vyjádření názoru)

 Dramatizace (nácvik preventivního jednání v problémových situacích, vyjádření pocitů a emocí k tématu)

 Brainstorming (rozvoj asociací k danému tématu, třídění informací do skupin podle různých kritérií)

 Práce s textem (hodnocení, kritické uvažování, porovnávání s vlastní zkušeností)



 Didaktické hry (zaměřené na sebepoznání, zaujmutí postoje k tématu či názoru, vyjádření pocitů)

 Kooperace  (spolupráce ve skupině při dosahování daných cílů)

 Práce s pracovním listem (opakování a utřídění probírané látky)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

•  chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny 

•  uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím 

•  respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví 

•  projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy 

•  dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování 

•  svěří se se zdravotním problémem 

•  dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her 

•  uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy 

•  zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí 

•  uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a 

krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich 

telefonní čísla 

•  chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků 

hromadného zasažení obyvatel 



6. ročník
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY
 Žák chápe význam pravidelného režimu pro své 

zdraví

 Žák zařazuje do organizace svého dne dostatek 

pohybu

 Žák dovede předcházet únavě správným 

nastavením režimu

Režim dne (práce, volný čas, spánek, 

únava, aktivní odpočinek)

Tělesná a duševní hygiena - zásady 

osobní, intimní a duševní hygieny, 

otužování

OSV:

Sebepoznání a sebepojetí

Pozitivní naladění mysli

Zvládání stresových situací 

Mezilidské vztahy  

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodování

MKV:

Tolerance a respekt 

k rozdílům mezi lidmi

ENV:

Porozumění vztahům 

člověka a prostředí

Utváření zdravého 

Občanská výchova

Dějepis

Tělesná výchova

Přírodopis

Výtvarná výchova

 Žák si vyzkouší některé relaxační techniky

 Žák si uvědomuje skrytá nebezpečí stresu

Duševní hygiena  (stres, relaxace)

 Žák dává do souvislostí historické typy rodin

 Žák popisuje současnou podobu rodinného 

života

 Žák respektuje specifika různých typů  rodin

 Žák si osvojuje způsoby komunikace s blízkými 

lidmi

Rodina (vznik, historie, funkce, typy 

rodin, potřeby, problémy)

 Žák se podílí na vylepšení svého životního 

prostředí

 Žák vyjadřuje pocity spojené s domovem a 

zařazuje si je do systému hodnot

Domov a rodina

 Žák se orientuje v jednotlivých složkách 

domácnosti a rozumí jejich smyslu

Domácnost



životního stylu  Žák rozpozná negativní vlivy ve svém okolí

 Žák adekvátně reaguje na nebezpečí

 Žák vyhledává efektivní způsoby řešení 

problémových situací

Sociálně patologické jevy (krizové 

situace, nástrahy lidské společnosti)

 Žák v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc

sobě nebo druhému

 Žák není lhostejný k problémům svého okolí

 Žák projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy

 aktivně předchází situacím ohrožení zdraví

 v případě potřeby poskytne adekvátní první 

pomoc

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 

v modelových situacích ohrožení, nebezpečí 

i mimořádných událostí

Osobní bezpečí (dětská práva, linka 

bezpečí, krizová centra) 

Rizika silniční a železniční dopravy:

- vztahy mezi účastníky silničního provozu

- postup v případě dopravní nehody 

Ochrana člověka za mimořádných 

událostí:

- klasifikace mimořádných událostí

- varovný signál a jiné způsoby varování

- úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace

- prevence vzniku mimořádných událostí

 Žák vysvětlí na příkladech souvislosti mezi 

zdravím tělesným, duševním a sociálním. 

 Žák odvozuje faktory zdraví od svého životního 

stylu a stavu životního prostředí

 Žák se seznamuje s nadnárodními programy 

podpory zdraví a vyhledává jejich aplikace pro 

naše podmínky

Zdraví (komplexní pojetí): 

- podpora zdraví a její formy – prevence a 

intervence, působení na změnu kvality 

prostředí a chování jedince

-  odpovědnost jedince za zdraví

-  podpora zdravého životního stylu, 

programy podpory zdraví 

 Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému 

a k pravidlům zdravého životního stylu

Zdravý životní styl (složky životního 

stylu)



7. ročník
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY
 Žák si uvědomuje souvislosti mezi vývojem 

člověka a proměnami vzhledu a uvažování 

v období puberty

 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně

reaguje

 kultivovaně se chová k opačnému pohlaví

 Žák rozumí hormonálním procesům ve svém 

těle a učí se zdrženlivosti 

Puberta (vývoj – fyzické a psychické 

proměny, emoce, konflikty) OSV:

Sebekontrola a sebeovládání

Pozitivní naladění mysli

Zvládání stresových situací 

Mezilidské vztahy  

Vzájemné poznávání ve 

skupině

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodování

MKV:

Tolerance a 

respektování rozdílů mezi 

lidmi

Rozpoznání rasové 

nesnášenlivosti

Přijetí odlišných 

sociokulturních skupin

Odstraňování xenofobie 

Občanská výchova

Tělesná výchova

Přírodopis

Matematika

Chemie 

Výtvarná výchova

Příprava pokrmů

 Žák se aktivně podílí na zlepšení svého 

životního prostředí

 Žák se chrání před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí

 Žák posuzuje důsledky nezdravého způsobu 

života

 Žák rozlišuje chování zdraví prospěšné vůči 

chování zdraví škodícímu

 Žák jmenuje příklady civilizačních chorob 

 Žák vysvětluje příčiny a důsledky těchto chorob 

v souvislosti s životním stylem

  Žák dodržuje základy bezpečnosti při výuce i 

mimo ni

Zdraví:  

Faktory zdraví - vlivy vnějšího a 

vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 

ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota

Ochrana před přenosnými chorobami 

(cesty přenosu, prevence)

Civilizační choroby – prevence 

kardiovaskulárních a metabolických 

onemocnění; preventivní a léčebná péče

Odpovědné chování v situacích 

úrazu a život ohrožujících stavů 

(úrazy 

v domácnosti, při sportu, na 

pracovišti, 



 Žák praktikuje základní ošetření při úrazech

 Žák rozumí významu očkování a uvádí příklady 

infekčních chorob

v dopravě), základy první pomoci Multikulturní terminologie 

ENV:

Porozumění vztahům 

člověka a prostředí

Utváření zdravého životního 

stylu 

Vlastní odpovědnost 

k životnímu prostředí

Komunikace o problémech 

životního prostředí a 

argumentace vlastních 

názorů

 Žák optimálně rozvrhuje svůj denní režim

 Žák uplatňuje metody aktivního odpočinku

 Žák si uvědomuje negativní dopad návykových 

látek na zdraví 

Zdravý životní styl (denní režim, pohyb,

výživa a stravování, péče o zdraví, 

prevence užívání návykových látek)

 Žák vysvětluje rozdíl mezi biologickou a 

energetickou hodnotou potravy

 Žák rozlišuje základní skupiny potravin a 

jmenuje jejich význam pro výživu

 Žák vhodně sestavuje jídelníček a obhajuje své 

návrhy

 Žák se orientuje v alternativních výživových 

směrech a hledá jejich přínos pro stravování

 Žák si vytváří vhodné stravovací návyky

Výživa (výživová hodnota potravy, 

potraviny, jídelníček, poruchy příjmu 

potravy, alternativní výživové směry) 

 Žák se seznámí s obsahem sdělení na obalech 

potravin

 Žák porovnává složení a kvalitu jednotlivých 

potravin

 Žák popisuje možnosti skladování potravin

 Žák používá vhodné technologické postupy při 

přípravě pokrmů 

Hygiena výživy (nákazy z potravy, obal 

potravin, skladování, příprava pokrmů)

 Žák sleduje a hodnotí komplexní povahu 

komunikace mezi lidmi

Komunikace (verbální a neverbální, 

komunikace v rodině a škole)



 Žák obohacuje komunikaci rozvojem své slovní 

zásoby a uplatňováním neverbální složky 

komunikace 
 Žák si osvojuje principy asertivního jednání pro 

ochranu své osoby

 Žák rozpozná projevy agrese, rasismu a šikany

 Žák vybírá různé způsoby řešení problémů a 

hodnotí je

 Žák zná krizové telefonní linky

 Žák projevuje ochotu pomoci obětem sociálně 

patologických jevů    

Sociálně patologické jevy (konflikt, 

agrese, násilí, šikana, rasismus, syndrom 

CAN, kriminalita mládeže)

 Žák charakterizuje různé skupiny návykových 

látek 

 Žák třídí návykové látky podle různých kritérií 

(účinky, nebezpečí, dostupnost, důsledky,..)

 Žák přesvědčivě argumentuje v souvislosti 

s odmítáním návykových látek

 Žák se orientuje v nabídce specializované 

pomoci  

Návykové látky (rozdělení – drogy, 

alkohol, kouření a další závislosti, 

charakteristika, důsledky, legislativa, 

prevence)



8. ročník
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY
 Žák vyhodnotí vážnost situace a navrhuje 

vhodná řešení

 Žák rozumí nevyhnutelnosti konfliktu v lidském

soužití a reaguje na základě pozitivních 

zkušeností s řešením těchto situací 

 Žák rozlišuje vhodné a nevhodné chování a 

reakce v různých životních situacích

 Žák se aktivně podílí na prevenci stresu a 

duševních poruch

 Žák má povědomí o systému krizové intervence 

a dokáže vyhledat pomoc 

Krizové situace, konflikty a jejich 

řešení

Psychická onemocnění, násilí mířené 

proti sobě samému

Rizikové chování (alkohol, aktivní a 

pasivní kouření, zbraně, nebezpečné 

předměty, nebezpečný internet)

Násilné chování, těžké životní situace 

a jejich zvládání, trestná činnost, dopink 

ve sportu)

OSV:

Rozvoj schopnosti poznávání

Sebepoznání a sebepojetí 

Mezilidské vztahy  

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a 

rozhodování

Analýza vlastních i cizích 

postojů a hodnot

VDO:

Racionální uvažování a 

korekce vlastních emocí při 

setkávání s odlišnostmi

Překonávání stereotypů a 

předsudků  

ENV:

Vnímání života jako nejvyšší

Občanská výchova

Tělesná výchova

Přírodopis

Výtvarná výchova

 Žák se podílí na odpovědnosti za své zdraví 

prostřednictvím kvalitního rozvíjení své 

osobnosti

 Žák porovnává životní styl ve městě a na 

venkově a hodnotí jej

Život ve velkoměstě (rozvoj 

civilizačních chorob, nevhodný životní 

styl)

 Žák chápe rozdíly mezi zamilovaností, 

přátelstvím, láskou a manželstvím

 Žák si uvědomuje rizika spojená s volbou 

partnera

 Žák zaujímá hodnotové postoje a nacvičuje si 

Mezilidské vztahy (kamarádství, 

přátelství, láska, manželství, rodičovství)

Seberegulace a sebeorganizace činností 

a chování – cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání 



rozhodovací dovednosti pro řešení problémů 

v mezilidských vztazích

 Žák rozumí pojmům pomáhající a prosociální 

chování 

 Žák si uvědomuje dopad vlastního jednání 

a chování

problémových situací

Stanovení osobních cílů a postupných 

kroků k jejich dosažení

hodnoty

Utváření zdravého životního 

stylu 

MDV:

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

Obrana před manipulací

EGS:

Zapojení se do dobrovolných

aktivit – charita, nadace,…

 Žák vysvětluje funkci pohlavních orgánů

 Žák zařazuje reprodukční zdraví jako nedílnou 

součást celkového zdraví člověka 

 Žák se seznamuje s metodami antikoncepce a 

dává je do souvislosti se stylem života

 Žák vyvozuje důsledky z předčasného zahájení 

sexuálního života a navrhuje preventivní 

opatření

 Žák  obhajuje právo jedince na ztotožnění se 

svou identitou

 Žák upřednostňuje tolerantní přístupy 

k odchylkám v sexuálním životě

 Žák rozpozná možná nebezpečí zejména při 

zahájení intimních vztahů a kriticky je 

vyhodnotí    

 respektuje význam sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 

životními cíli 

 chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 

Sexuální výchova (pohlavní orgány a 

jejich funkce, pohlavní choroby, 

antikoncepce, pohlavní identita a její 

odchylky)

Sexualita jako součást formování 

osobnosti



odpovědného sexuálního chování
 Žák popisuje prenatální vývoj dítěte od počet 

k porodu

 Žák vyjmenuje několik rizik spojených 

s těhotenstvím a navrhne k nim preventivní 

opatření

 Žák dává do souvislosti problematiku zdraví a 

životního stylu s otázkami umělého oplodnění a 

potratů   

 Žák zařazuje vznik života a celkové zdraví 

dítěte na první příčky žebříčku hodnot  

Vznik nového života (těhotenství, 

plánované rodičovství, umělé oplodnění, 

potrat, adopce)

 Žák specifikuje jednotlivé fáze života

 Žák vysvětluje na příkladech vývojové úkoly v 

těchto fázích

 Žák si uvědomuje význam socializace člověka 

jako nedílné součásti celého jeho vývoje  

Fáze lidského života (charakteristika 

skupin - novorozenec, kojenec, batole, 

předškolní věk, školní věk, adolescence, 

dospělost, stáří)

 Žák kriticky posuzuje pořady v médiích, 

vyhledává informace z více zdrojů a porovnává 

je

 Žák se seznamuje se základy legislativy 

v oblasti soc.patolog. jevů

 Žák diskutuje s vrstevníky nad pojmy 

promiskuita a sexuální zneužívání a utváří si 

vlastní názor 

Sociálně patologické jevy (pornografie, 

promiskuita, sexuální zneužívání, 

kriminalita, legislativa, problémy 

těhotenství a rodičovství mladistvých, 

poruchy pohlavní identity)



9. ročník
VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ

VZTAHY
 Žák vyjmenuje složky domácnosti a vysvětlí 

jejich význam

 Žák vyhledává položky rozpočtu domácnosti a 

třídí je podle důležitosti

 Žák sestavuje rozpočet na základě různých 

kritérií (finance, životní styl, členové 

domácnosti,…) 

Hospodaření domácnosti (rozpočet, 

složky domácnosti, mzda, životní 

úroveň a styl)

OSV:

Zvládání stresových situací 

Mezilidské vztahy  

Komunikace 

Řešení problémů a 

rozhodování

MKV:

Princip sociálního smíru a 

solidarity

ENV:

Porozumění vztahům člověka 

a prostředí

Komunikace o problémech 

životního prostředí a 

argumentace vlastních názorů

MDV:

Interpretace vztahu mediálních

Občanská výchova

Dějepis

Tělesná výchova

Matematika 

Výtvarná výchova

 Žák vysvětluje rozdíly mezi různými typy 

bydlení

 Žák vybírá vhodné bydlení podle způsobu života

 Žák se seznámí se zásadami ergonomie v bytě

 Žák uplatňuje kreativitu při navrhování interiérů

 Žák vyhledává informace o materiálech, ceně a 

funkčnosti nábytku a doplňků

 Žák plánuje konkrétní bydlení podle určitých 

předpokladů (finance, počet členů domácnosti, 

typ bytu, …) 

Kultura bydlení (typy bydlení, 

ergonomie, zařízení bytu, kreativita, 

doplňky) 

 Žák posuzuje jednotlivé prvky módy a hodnotí 

je

 Žák charakterizuje historická období 

Móda (význam, osobní pojetí, 

historické souvislosti, návrhářství, styly)



prostřednictvím módních stylů

 Žák navrhuje barevné a materiálové kombinace 

oděvů podle svého vkusu a účelnosti   

sdělení a reality

 Rozvoj komunikace 

s veřejností

EGS:

Souvislosti mez lokálními a 

globálními problémy

Jazykový rozvoj

Nadnárodní struktury a jejich 

význam pro jedince

 Žák hodnotí své schopnosti a dovednosti

 Žák se seznamuje s nabídkou středních škol

 Žák přiřazuje své schopnosti a nadání 

k vhodným typům povolání

 Žák se zamýšlí nad významem vzdělání pro svůj

osobnostní růst

 Žák si vytváří představu o svém budoucím 

životě a hledá v něm adekvátní uplatnění   

Volba povolání (předpoklady 

osobnosti, struktura středních škol, 

druhy povolání, vlastnosti povolání, 

motivace a rozhodování, informace o 

povoláních a školách, sebehodnocení)

 Žák se orientuje v systému sociální péče a 

podpory

 Žák navrhuje reálné postupy při řešení složitých 

životních situací

 Žák hledá příčiny krizových situací, vytváří 

návody k jejich odstranění a utváří si tak návyky

preventivního jednání v různých životních 

okamžicích  

Krizová intervence (centra prevence, 

pomoc v krizových situacích, sociální 

péče, systém sociální podpory) 


