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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Člověk a zdraví 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Výchova ke zdraví 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.21 Výchova ke zdraví 
 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTU: 

 

Filozofie vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vychází z myšlenky, že zdraví jedince, jeho zdravý životní styl, 

život v rodině a život ve společnosti jsou vzájemně  velmi úzce propojeny. Cílem vyučovacího předmětu je vychovávat 

mladého člověka, připravovat ho na život ve své budoucí rodině a na plnohodnotný život v moderní demokratické společnosti. 

Výchova ke zdraví se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Otevírá cestu 

k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí 

v kontextu různých životních situací. Část vzdělávacího obsahu věnovaná výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví 

v propojení všech jeho složek ( sociální, psychické a fyzické ) a být za ně odpovědný. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, 

pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky.  Učí se předcházet úrazům a čelit 

vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích, dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a 

životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví.  

.  

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 

ORGANIZAČNÍ 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU: 

Vyučuje se v 1 hodinové dotaci v 6. – 9. ročníku. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, příležitostně v učebně 

informatiky a školní  knihovně, neboť využíváme všech dostupných výukových programů a informačních zdrojů. 

K ověření získaných znalostí našich žáků využíváme různé formy hodnocení – písemného, ústního nebo testu. Klademe 
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však především důraz na průběžné písemné hodnocení, motivujeme a povzbuzujeme žáky při individuálních i skupinových 

aktivitách; podporujeme a oceňujeme smysl pro kooperaci. 

Výuka předmětu  Výchova ke zdraví směřuje k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální 

pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých 

vztahů poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a 

rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí - využívání osvojených preventivních postupů pro 

ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů  rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví 

v každé životní situaci i poznávání využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví - propojování činností a jednání 

souvisejících se zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. - vnímání 

pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou, i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, se kterými se žáci náhodně setkají- 

utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na 

postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti 

V rámci vyučovacího předmětu realizujeme tyto průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova v tématických okruzích - Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena, 

Seberegulace a  sebeorganizace, Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Komunikace, Morální rozvoj – Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 

Multikulturní výchova v tématických okruzích – Lidské vztahy, Kulturní diference 

Environmentální výchova v tématických okruzích – Vztah člověka k prostředí 

Mediální výchova v tematických okruzích – Receptivní činnosti – Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

KOMPETENCE K UČENÍ: Učitel: 
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  podporuje samostatnou tvořivost 

 podporuje různé přijatelné způsoby k dosažení cíle 

 ve výuce se zaměřuje na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání 

 umožňuje žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 

 na modelových příkladech učí žáky řešení problémů, podporujeme originální způsoby řešení problémů 

 podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů 

 v rámci rodinné výchovy učí, jak některým problémům předcházet 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 

 připravuje žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích 

 vyžaduje dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na jejich sestavování 

 učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace 

 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ: 

 

Učitel: 

 učí žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce 

 rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

 učí žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, ( mezi žáky i učiteli ) 
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 důsledně vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli 

 

 

KOMPETENCE 

OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 

 netoleruje sociálně patologické projevy chování ( drogy, šikana, kriminalita mládeže ) 

 vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

 na konkrétních modelových příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí 

 vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí 

 nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ: 
 

Učitel: 

 důsledně vede žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků 

 učíme žáky chránit své zdraví při práci  

 při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky, vedeme žáky k adaptaci na nové 

pracovní podmínky 

 vede žáky k dodržování vymezených pravidel ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků 

OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Z RVP: 
 

 2. STUPEŇ 

Očekávané výstupy 

žák 

 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky  i jinými  vrstevníky a  přispívá k utváření dobrých mezilidských vztah v 

komunitě 

 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního 

klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 
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 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím a vztah mezi uspokojováním základních 

lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 

 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje 

zdravé stravovací návyky 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a 

jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí 

na programech podpory zdraví v rámci školy a obce 

 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonávání 

únavy a předcházení stresovým situacím 

 respektuje změny v období dospívání, vhodně  na ně reaguje, kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli ,chápe význam zdrženlivosti  

v dospívání  a odpovědného sexuálního chování  

 uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika, spojená se zneužíváním návykových látek, a životní perspektivu mladého 

člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo 

ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a 

osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 
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Žák: 

- ve skupině se spolužáky sepíše 

různé důvody, proč člověk 

potřebuje společnost jiných lidí 

- předvede různé způsoby a 

prostředky komunikace v různých 

modelových situacích 

- vysvětlí pojem asertivní jednání,  

uvede některé zásady a předvede 

modelové situace, kdy je vhodné 

takto jednat 

- v modelových situacích dokáže 

ovládání základních 

společenských pravidel chování 

- uvede etapy vývoje lidského 

jedince a jejich typické znaky 

- uvede tělesné a duševní rozdíly 

mezi dítětem a dospělým 

člověkem 

- objasní pojmy puberta, 

adolescence  

- ve skupině se spolužáky 

sestaví soupis častých 

problémů charakteristických 

pro období dospívání a uvede 

možné způsoby jak jim 

předcházet a jak je vhodně  

Mezilidské vztahy 

 efektivní a asertivní 

komunikace 

 společenské chování 

 dospívání - duševní změny 

 dospívání – tělesné změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/1/SR/ 

Mezilidské vztahy, 

komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

září - 

prosinec 

 

 pozdrav, 

představování, 

blahopřání, 

stolování, 

slavnostní chvíle, 

telefonování 

 ofocené schéma 

pohlavního 

ústrojí, výukový 

program na PC 

 

      

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- řešit 

- předvede prostřednictví pomůcky 

znalost pohlavního ústrojí muže a 

ženy 

- prostřednictvím schématu 

vysvětlí menstruační cyklus 

 

 

 

 

- uvede příklady generačních 

konfliktů (z tisku, svého okolí), 

jejich důsledky a možnosti jejich 

řešení 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodina 

 

 funkce rodiny 

 zákon o rodině 

 příbuzenské vztahy 

 náhradní rodinná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT/4/ Lidské 

vztahy 

    

- seznámí se s jednotlivými 

složkami stravy 

- vyhledá z mediálních zdrojů 

druhy poruch příjmů potravy,  

- prakticky předvede orientaci 

v alternativních výživových 

směrech 

- vysvětlí příčiny, důsledky a 

prevenci infekčních a 

civilizačních chorob 

- roztřídí do odpovídajících skupin 

infekční a civilizační choroby 

 

 

Zdravý životní styl 

 složky stravy 

 poruchy příjmu potravy 

 infekční a civilizační choroby 

 výživové směry 

 

 

Klíče ke zdraví 

 člověk ve zdraví a nemoci 

 infekční a jiné choroby 

 postižení mezi námi 

PT/5/Vztah člověka 

k prostředí 

 leden - 

březen 

 

 vitamíny, tuky, 

cukry, sacharidy 

 výživová 

pyramida 

 uvaří jídlo 

vegetariánské 

nebo 

makrobiotické 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- vysvětlí pojem závislost 

- uvede jednotlivé druhy závislostí 

- uvědomuje si mechanismy vzniku 

závislosti 

- vyhledá jednotlivé druhy 

závislostí a uvede příklady těchto 

závislostí na známých 

osobnostech nebo na osobách ve 

svém okolí 

- porovná životní realitu 

prezentovanou v médiích 

s reálnými možnostmi člověka 

 

- dokáže pojmenovat nebezpečí 

- poukáže, kde všude může 

docházet k násilí , šikaně 

- dokáže dodržovat pravidla 

silničního provozu, naučí se 

chránit své zdraví ve sportu a při 

ostatních činnostech 

- naučí se rozeznávat skryté formy 

násilí, a to i sexuálního 

- naučí se zásady první pomoci, 

zvládne postup v případě 

dopravní nehody 

 

 

 

Auto-destruktivní závislosti 

 závislost 

 léky 

 gambling 

 workoholismus 

 vliv internetu 

 vliv PC her a TV 

 

 

 

 

 

 

Osobní  bezpečí 

 nebezpečné situace 

 násilí, včetně PC a 

počítačových her 

 bezpečnost ve sportu a na 

silnici 

 sexuální násilí 

 první pomoc 

 

 

PT/6/Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti 

 duben - 

červen 

vyhledá 

v dostupných 

zdrojích 

informace o 

nebezpečném 

chování 

 seznámí se 

s pravidly 

silničního 

provozu, dokáže 

řešit jednoduché 

situace 

v dopravě, 

včetně zvládání 

agresivity 

 dokáže využít 

linku bezpečí a 

pomoci 

 na modelových 

situacích 

předvede 

chování při 

dopravní nehodě  

ostatní formy 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Žák: 

- sestaví svůj hodnotový žebříček a 

zdůvodní své stanovisko 

- navrhne jednu relaxační techniku 

a se svými spolužáky ji provede 

- předvede na modelových 

situacích asertivní způsob 

chování 

- prostřednictvím situačních a 

psychologických her poznává 

sebe a své spolužáky 

- uvede příklady šikanování a 

vhodné způsoby, jak mu čelit 

- na základě textu provádí analýzu, 

zjišťuje příčiny a důsledky šikany 

 

Osobnost 

 sebepoznání 

 sebepojetí 

 stres 

 asertivita 

 šikana 

 

PT/1/OR/Sebepoznání 

a sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace 

 září - 

listopad 

 

 projekt JÁ 

 hry-vlastnosti 

 vymyslí hry pro 

druhé 

 

- porovnává význam a rizika 

antikoncepce, její spolehlivost a 

vhodnost 

- stanoví možná rizika při volbě 

partnera (dědičné choroby, 

negativní osobnostní vlastnosti, 

užívání návykových látek) 

- vyvodí důsledky 

nezodpovědného sexuálního 

partnerského života 

- podebatuje o následcích 

předčasné sexuální zkušenosti 

 

Dospívání 

 partnerský sexuální život 

 antikoncepce 

 pohlavní choroby 

 sexualita jako součást 

formování osobnosti 

 zdrženlivost 

 promiskuita 

 poruchy pohlavní identity 

 

 8/Př/Pohlavní orgány prosinec 

- leden 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

- zmapuje hospodaření ve své 

rodině 

- navrhne řešení, jak lze snížit 

měsíční výdaje rodinného 

rozpočtu 

- nakreslí schéma bytu, ve kterém 

by si přál bydlet se soupisem 

zařízení, kterým by jej vybavil, 

pomocí internetu (prodejních 

katalogů) určí cenu tohoto 

zařízení 

- zohlední funkční, estetické a 

hygienické požadavky na 

oblékání 

 

Bydlení 

 sociální zázemí 

 hygiena prostředí 

 vybavení bytu 

 kultura odívání 

 

  únor - 

březen 

 

 projekt Byt  

 v dostupných 

pramenech vyhledá 

př. „Ekologických 

domů“, na 

uvedených př. 

vysvětlí tento 

pojem 

 

- na základě dostupných 

výukových materiálů shrne 

negativní účinky návykových 

látek 

- navrhne konkrétní způsob pomoci 

lidem, kteří užívají návykové 

látky 

Návykové látky 

 přírodní drogy 

 chemické drogy 

 doping 

 

PT/5/Vztah člověka 

k prostředí 

8/Př/Nervová soustava duben - 

červen 

 

 DROPIN, krizová 

centra, okolí 

 



 

Vzdělávací oblast:  

Vyučovací předmět:Rodinná výchova                                                                                                                                                           9. ročník

         

  

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora         VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Žák: 

- uvede zásady zodpovědného 

sexuálního chování ve vztahu ke 

zdraví a životním cílům mladých 

lidí 

- uvede lidské vlastnosti důležité 

pro partnerský život 

- zjistí, jaké jsou možnosti odborné 

pomoci při plánovaném a 

neplánovaném rodičovství  

 

Plánované rodičovství 

 proč plánované rodičovství 

 prostředky plánovaného 

rodičovství 

 interrupce 

 umělé oplodnění 

 

PT/1/MR/Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

8/Př/Vývin lidského 

jedince 

září - 

říjen 

 

 beseda s 

odborníkem 

 

- uvede příklady, kdy si manželé 

vzájemně pomáhají a respektují 

se 

- popíše, jak si představuje svého 

budoucího životního partnera 

- napíše modelový inzerát, ve 

kterém hledá seznámení 

s budoucím životním partnerem 

- vytvoří originál blahopřání k 

uzavření sňatku 

- zjistí, jak jsou právně ošetřeny 

vztahy mezi manželi a mezi 

rodiči a dětmi 

- vyhledá poradnu pro rodinu a 

zjistí, jaký servis zabezpečuje 

 

 

Zákon o rodině 

 

PT/1/MR/Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 listopad 
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- zdůvodní, proč je důležité dbát 

zásad, které vedou ke zdravému 

vývoji dítěte 

- zjistí, jaké jsou možnosti odborné 

pomoci rodičům, kteří plánují 

děti, těhotným a rodičům s dětmi 

- popíše průběh těhotenství a 

porodu 

 

Těhotenství 

 poradna pro těhotné 

 prenatální období 

 porod 

 

  prosinec 

- leden 

 

- uvede příklady nezákonného sexu 

- uvede zásady zodpovědného sex. 

chování ve vztahu k morálce 

 

Sexuální chování 

 sexuální orientace 

 sexuální deviace 

 prostituce, promiskuita 

 

PT/1/MR/Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika 

 únor 

 

 

- charakterizuje základní světová 

náboženství 

- prostřednictvím příkladů 

zdůvodní nezákonné a 

manipulativní jednání médií, 

extremistických skupin, sekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboženství 

 pojmy 

 náboženské směry 

 náboženské směry 

 sekty 

 

PT/4/Kulturní 

diference 

 březen - 

duben 

 

 teologie, ateista, 

religionistika, víra 
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- posoudí, jak jednat s neznámými 

lidmi v různých situacích 

- uvede kontakt na nejbližší ped. 

psych. poradnu, krizové centrum 

a na Linku důvěry 

- zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity, 

uvede své možnosti, jak může 

v případě potřeby pomáhat lidem 

v nouzi a v situaci ohrožení  

- dokáže rozpoznat mimořádné 

události 

- reaguje na varovné signály 

- ví, co má dělat při a po 

mimořádné události 

- ví, co je evakuace 

 

Krizové situace 

 osobní bezpečnost 

 adekvátní první pomoc 

 

 

 

 

 

 

Ochrana člověka za 

mimořádných událostí 

 klasifikace mimořádných 

událostí 

 varovné signály, ochrana 

obyvatelstva 

 

PT/1/OR/Psychohygi

ena 

 květen - 

červen 

 

 

 

 


