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5.8 Člověk a zdraví 

 
Vyučovací předmět: Tělesná výchova, Výchova ke zdraví, Zdravotní tělesná výchova 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 
Předmět Tělesná výchova je zařazen v 1. – 10. ročníku po 3 hodinách týdně v každém 

ročníku. Předmět Výchova ke zdraví  je zařazen v 9. a 10. ročníku po 1 hodině týdně 

v každém ročníku. Předmět Zdravotní tělesná výchova škola nabízí žákům s trvale nebo 

přechodně změněným zdravotním stavem jako alternativní formu TV na doporučení lékaře. 

Výuka probíhá v tělocvičně,  ve třídě, v učebně PC, na školním hřišti a v přírodě. 

Do předmětu jsou začleněny okruhy: rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, 

sebegulace a sebeorganizace, psychohygiena,  mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce a 

soutěživost, hodnoty, postoje, praktická etika z průřezového tématu Osobnostní a sociální 

výchova – 6.1, okruh: lidské aktivity a problémy životního prostředí z průřezového tématu 

Enviromentální výchova – 6.5. 

Předmět tělesná výchova je rozdělen do následujících tématických okruhů: 

• Činnosti ovlivňující zdraví 

• Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

• Činnosti podporující pohybové učení 

Předmět Výchova ke zdraví navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 

Poskytuje žákům základní informace o člověku v souvislosti s preventivní ochranou jejich 

zdraví. Vede je ke zdravému způsobu života a k péči o své zdraví. 

Cílem předmětu je přispívat prostřednictvím pohybových aktivit k rozvoji osobnosti žáka 

v oblasti výchovné, zdravotní a vzdělávací. Důraz je kladen na hravost, soutěživost a 

emocionálnost, aby tělesná výchova kultivovala chování žáků a byla pro ně zdrojem 

příjemných prožitků. Tělesná výchova by tak měla žákům umožnit poznání vlastních 

pohybových možností a omezení, uvědomovat si je, respektovat je a využívat je k cílenému 

ovlivňování tělesného a duševního stavu. Učivo předmětu poskytuje žákům základní 

informace o člověku a jeho zdraví a vede je ke zdravému způsobu života, upevňuje 

hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 
 

 Kompetence sociální a personální – K4 

  

a+ b) žák komunikuje s prostředím a okolím, ve kterém žije 

 

Učitel: 

• organizuje pohybové aktivity tak, aby každý žák mohl zažít úspěch 

• rozvíjí zdravou soutěživost prostřednictvím vhodných forem pohybových činností 

• zapojuje žáky do obsahové a organizační přípravy pohybových činností ve výuce i 

v režimu školy a vytváří žákům prostor pro sebepoznání, sebehodnocení a 

sebeuplatnění 

 

e) žák navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré 

mezilidské vztahy 

 

Učitel: 
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• uplatňuje motivaci vycházející z významu pohybových činností pro uplatnění ve 

společnosti vrstevníků 

• začleňuje do výuky sociálně interakční formy, které umožní zažít úspěch každému 

žákovi v rámci týmu i samostatně 

• zařazuje činnosti, které umožňují zapojení žáků ve prospěch družstva a týmu 

f) žák posiluje sociální chování, rozpoznává rizikové a nevhodné chování a jeho důsledky 

 

Učitel: 

• posiluje sociální chování žáků prostřednictvím společných pohybových aktivit a 

vhodných využíváním různorodosti skupin i individuálních zvláštností žáků 

• navozuje situace zaměřené na rozvoj tolerance k odlišnostem druhých a jejich omezení 

• zařazuje takové činnosti, kde žáci nacvičují své sebeovládání 

 

 

 Kompetence občanské – K5 

  

g) žák chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně 

životního prostředí 

 

Učitel: 

• nabízí žákům dostatek pohybových aktivit pro získání pohybových dovedností a 

zkušeností, které přispívají k ochraně zdraví  a k vedení zdravého životního stylu 

• vytvářím žákům příležitosti zapojit se v rámci školy do činností souvisejících 

s ochranou a podporou zdraví při pohybových aktivitách v přírodě chránit životní 

prostředí 

• upozorňuje žáky na informační zdroje související se zdravím, sportem a pobytem 

v přírodě 

• je vzorem zdravého životního stylu, vede žáky k upevňování hygienických návyků a 

ochraně svého zdraví 

• vede žáky k chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených 

s dospíváním 

• zařazuje rehabilitační a relaxační činnosti k odstranění stresů a únavy  


