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Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu   

Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334, platnému od 1. 9. 2013 

(č.j. ZŠK-490/2013), zapsán pod č. j. ZŠK-335/2017   

 

Škola:                            Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334  

  

Ředitelka školy:                  Mgr. Radmila Zítková  

  

Koordinátor ŠVP:              Ing. Šárka Bazalková  

  

Platnost dokumentu:           od 1. 9. 2017 
  

 

Dodatek k ŠVP ZV byl projednán školskou radou dne  1. 6. 2017  

  

 V Chomutově 2. 6. 2017    

     

  

  

……………………………………………………..  

          Mgr. Radmila Zítková, ředitelka školy    

  

  

Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program Základní školy Chomutov, Kadaňská 2334 (platný od 

1. 9. 2013) takto:  

  

1) Bod 3.2. Výchovně vzdělávací strategie se nahrazuje:  

3.2. Výchovně a vzdělávací strategie 

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 je školou užívající titul Zdravá škola - již několik let se pokoušíme 

vést školu ve zdravém životním stylu. Společně usilujeme o to, aby naše škola byla místem, kde se dětem 

dostává nejen kvalitního vzdělání, ale kde se také cítí spokojeně. Zdravá škola je místem, které žáky motivuje 
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a podporuje k aktivnímu učení se. Snažíme se upřednostňovat u žáků samostatnou tvůrčí činnost, vést žáky k 

získávání nových poznatků objevováním, hledáním souvislostí, v maximální míře podporovat činnostní učení. 

Učitelé kladou důraz vybavit žáky v oblasti vzdělání a výchovy vedle předmětových vědomostí a dovedností 

také znalostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami, které budou moci využít nejen ve škole či při dalším studiu, 

ale především v běžném osobním životě a později ve své profesní kariéře.  

Vzdělávání je zajišťováno podle možností školy všemi formami, které umožňuje školský zákon a prováděcí 

předpisy, z hlediska vyučovacího prostředí vzděláváním v prostorách školy i mimo ně, zejména na školách 

v přírodě, zotavovacích akcích ve zdravotně příznivém prostředí, výjezdech do zahraničí, exkurzích, 

vycházkách a dalších akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy. Podmínky, obsah a organizační 

zajištění mimoškolních akcí jsou konkretizovány v dílčích plánech pro tyto akce. 

 

 

1) Bod 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se nahrazuje:  

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích potřeb nebo 

k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných 

opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření § 16 odst. 9 školského zákona. 

 

Forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do 

běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými 

zařízeními (ŠPZ = pedagogicko - psychologická poradny /PPP/, speciálně pedagogická centra /SPC/ ). Ve škole 

bylo od roku 2015 zřízeno školské poradenské pracoviště, které pracuje ve složení: ředitelka školy, školní 

psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové a třídní učitelé. 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonného 

zástupce a školského poradenského zařízení.  

 

 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně – plán pedagogické podpory (PLPP) 

- Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a 

výchovného poradce. 

- Třídní učitel je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka (PLPP). Plán pedagogické 

podpory vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující jiných 

předmětů. PLPP má písemnou podobu. 

- S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka i 

další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí 

svým podpisem. 

- Poskytování podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími 

průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce plán 

pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu 

pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. 
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Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách 

dle potřeb žáka. 

Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

- V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, výchovný poradce 

doporučí zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. 

- Škola bezodkladně předá Plán pedagogické podpory školskému poradenskému zařízení. 

- Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, 

zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy žádost 

posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

- Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je 

odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, 

podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný poradce. IVP vzniká bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. 

- S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

- Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. Ostatní zúčastnění IVP 

podepíší. 

- Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. 

V případě potřeby učitel daného předmětu za metodické podpory výchovného poradce IVP průběžně 

aktualizuje a souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

- Školské poradenské zařízení 1 x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. 

- Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách 

dle potřeb žáka. 

- Stejný postup platí, i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez 

vyzvání školy. 

 

 

Úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP 

- Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy 

stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky 

a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. 

- K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u 

žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 

27/2016 Sb. upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva.  

- Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo 

náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím 

možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím 

podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními lze v souvislosti s touto 

náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů, změnit minimální časové dotace 

vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVPZV. 

- Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné ve školním 

vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně 

neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby 

žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení. 
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- V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího 

stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 

výstupů (příloha č.1). Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude 

na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka 

s přiznaným podpůrným opatřením. 

-  IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. 

-  Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora 

na Metodickém portále RVP (www.rvp.cz). 

- Části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo 

celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který 

lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. …v RVP ZV na str. 145  

- V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním 

postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích 

oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů). …v RVP ZV na str. 146 

- Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení 

– čtení, psaní, počítání, nepřesné vnímání času, obtížné rozlišování podstatného a podružného, neschopnost 

pracovat s abstrakcí, snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou, problémy s technikou 

učení, problémy s porozuměním významu slov, krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní 

paměti, malá představivost, nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit 

problémy a vnímat souvislosti.  

- Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických 

a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových 

materiálů, pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora 

osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga. 

 

Specifikace provádění podpůrných opatření 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle 

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:  

 

Metody výuky (pedagogické  postupy) 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků, 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi, 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

- podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti), 

- respektování míry nadání žáka a jeho specifika, 

- orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s textem a 

obrazem, 

- orientace na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování 

- vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování, 

- individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik žáka, 

stylů učení, doplňující výklad nebo procvičování, princip multisenzorického přístupu, nastavení dílčích cílů 

tak, aby žák mohl prožívat úspěch, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a dovednostem aj.) 

- respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů, 

- zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění, 

- zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák přichází do školy, 
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- intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka. 

 

Organizace výuky 

- střídání forem a činností během výuky, 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky, 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka, 

- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k charakteru výuky 

a potřebám žáků, 

- nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka, 

- organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží. 

 

Hodnocení žáka 

- využívání různých forem hodnocení žáka, 

- hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka), 

- práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu rozvoje 

dovedností a vědomostí žáka, 

- podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení), 

- zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení úspěšnosti žákova 

učení, ale také k posílení jeho motivace pro vzdělávání, 

- z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou 

jasně a srozumitelně formulována hodnotící kritéria, 

- formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je pro něj informativní a 

korektivní, 

- celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména 

jeho pokroky ve vzdělání. 

 

Formy provádění podpůrných opatření 

- zohledňování ve výuce (viz. metody a organizace výuky výše uvedené) 

- pedagogické intervence nebo předmět speciální pedagogické péče – individuální nebo sdílená výuka mimo 

stanovený rozvrh žáků 

 

Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka 

- respektujeme individualitu a potřeby žáka, 

- respektování zvláštností a možností žáka 

- uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při 

     stanovování obsahu, forem i metod výuky,  

-  utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry, 

- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné, 

- v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací plán, 

- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků, 

- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními, 

- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci, 

- nutnost spolupráce s rodiči, 

- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný, 

- dodržování častých přestávek, střídání pracovního tempa, 
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Zapojení dalších osob a subjektů 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonného 

zástupce a školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

Poradenskou podporu těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům  zajišťuje školní poradenské 

pracoviště, které tvoří: 

- školní metodik prevence, 

- výchovný poradce, 

- třídní učitelé, 

- školní psycholog a 

- školní speciální pedagog. 

Pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se ŠPZ je výchovný poradce. 

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje převážně s Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Chomutově, se Střediskem výchovné péče Dyáda v Chomutově, se Speciálním 

pedagogickým centrem Měcholupy – pobočkou v Chomutově. 

 

 

2) Bod 5.8. Člověk a zdraví se nahrazuje:   

5.8. Člověk a zdraví 
 

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno 

mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita 

životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví základním předpokladem pro aktivní a spokojený 

život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví 

jednou z priorit základního vzdělávání. 

Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky, činnosti, způsoby 

chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací 

oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, 

smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se 

seznamují s různým nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si 

dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali potřebnou 

míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o poznávání zásadních životních 

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

základním vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o 

problematiku zdraví. 

Při realizaci této vzdělávací 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. 

Vzdělávací obsah oblasti člověk a zdraví prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo 

využívají (aplikují), a do života školy. 
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Vzdělávací obor Výchova ke zdraví 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. Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací 

oblasti člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, 

rozvíjejí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i 

mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, 

člověku i vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a životních 

perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu 

rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 

a sociální výchova. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje 

na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků 

konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 

Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž 

smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti 

pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro 

regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 

osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při 

pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá 

diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a 

jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve 

zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací 

cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo 

jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah Zdravotní tělesné výchovy žákům III. (příp. II.) zdravotní 

skupiny v samostatných vyučovacích hodinách (jako adekvátní náhradu povinné tělesné výchovy nebo jako 

rozšíření pohybové nabídky v dalším vyučovacím předmětu dotovaném z disponibilní časové dotace). Tato 

nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává 

už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku intenzivního a 

vhodně zaměřeného pohybu z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy 

v nevhodné skladbě, 

z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání 

tak reaguje na poznatky lékařů, že zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě 

potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit než dítě zdravé. Účast ve 

zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení 

některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, 

všestranně zaměřené pohybové činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu 

žáků. Základní výuka plavání se realizuje v 1. období 1. stupně v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích 

hodin. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede 

žáky k: 

•  poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty  

•  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  
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•  získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví 

ohrožuje a poškozuje  

•  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 k poznávání a využívání 

míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví  

•  propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním 

úsilím atd.  

•  chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr 

partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.  

•  aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve 

škole i v obci  

 

   

3) Učební osnovy předmětu tělesná výchova se doplňují výstupy takto:    

2. ROČNÍK  

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

výstupy učivo 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich 

zlepšení 

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 

plavání, zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké dovednosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti 

plavání – (základní plavecká výuka) hygiena 

plavání, adaptace na vodní prostředí, základní 

plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob 

(plavecká technika), prvky sebezáchrany 

a dopomoci tonoucímu 

kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 

tance 

přetahy a přetlaky 

motivovaný vytrvalý běh 

manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní 

činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených 

pravidel minisportů 

hry na sněhu a na ledě 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Seberegulace a sebeorganizace 

Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 
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3. ROČNÍK  

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ 

výstupy učivo 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich 

zlepšení 

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 

plavání, zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady základní plavecké dovednosti 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

 

plavání – (základní plavecká výuka) hygiena 

plavání, adaptace na vodní prostředí, základní 

plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob 

(plavecká technika), prvky sebezáchrany 

a dopomoci tonoucímu 

kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým 

doprovodem, základy estetického pohybu, 

vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché 

tance 

přetahy a přetlaky 

motivovaný vytrvalý běh 

manipulace s míčem, pálkou či jiným herním 

náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní 

činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 

průpravné hry, utkání podle zjednodušených 

pravidel minisportů 

hry na sněhu a na ledě 

 

pokrytí průřezových témat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kooperace a kompetice 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 


