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Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu platný od 5. 11. 2018 

 

 V rámci vyučovacího předmětu Tělesná výchova, který je součástí vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova došlo k úpravě v charakteristice vyučovacího předmětu týkající  

se plaveckého výcviku, kde byla upřesněna délka výcviku.  

 Další změna se týká učebních osnov, kde byl do 1. a 2. ročníku doplněn výstup 

spojený s plaveckým výcvikem: „Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti“. 

 

 Obě změny jsou součástí dodatku: Charakteristika vyučovacího předmětu,  

zde je změna ztučněna a v učebních osnovách barevně vyznačena. 

 

Odůvodnění změny: 

 Opomenutí vydaného opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z 3. května 

2017.  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu a učební osnovy 

Tělesná výchova 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Tělesná výchova obsahově vychází ze vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova a jsou v něm realizovány všechny tematické okruhy tohoto vzdělávacího 

oboru (1. stupeň – 1. a 2. období, 2 stupeň: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující 

úroveň pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové učení). Do vzdělávacího 

obsahu vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou integrovány i některé tematické okruhy 

těchto průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Mediální 

výchova. 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován v 1. až 9. ročníku v dvouhodinové 

týdenní časové dotaci. 

Vyučovací předmět Tělesná výchova je vyučován ve dvou tělocvičnách, k dispozici  

je též i víceúčelový kurt na školní zahradě. Výuka na 1. stupni probíhá koedukovaně (smíšená 

skupina chlapci a dívky – tzn. celá třída společně), na 2. stupni odděleně chlapci a dívky 
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v rámci jednoho ročníku. Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém 

rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Na 2. stupni se žáci účastní lyžařského výcviku. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení  

Učíme žáky používat vhodné způsoby a metody při tělovýchovných činnostech. 

Vedeme žáky k používání sportovní terminologie. 

Umožňujeme žákům na základě výsledků a výkonů v jednotlivých sportech zhodnotit a zlepšit 

svojí výkonnost. 

Vedeme žáky k pochopení smyslu pohybu a k radosti ze cvičení. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Připravujeme žáky pro organizaci různých sportovních soutěží  

Vedeme žáky k překonávání neúspěchů a problémových situací při absolvování jednotlivých 

sportovních disciplín prostřednictvím techniky provedení, dodržováním pravidel  

a maximálního nasazení.  

Vedeme žáky k individuální odpovědnosti při týmové spolupráci zvláště v kolektivních hrách. 

Připravujeme je na pozici rozhodčích zodpovědných za dodržování daných pravidel v různých 

sportech. 

 

Kompetence komunikativní  

Vedeme žáky k používání správné terminologie. 

Učíme žáky přesně plnit pokyny vyučujícího při nácviku jednotlivých prvků metodické řady 

pro danou disciplínu. Nebráníme vlastním nápadům při individuálním zvyšování tělesné 

zdatnosti. 

Učíme žáky respektovat obecně používaná gesta, zvuky a signály při herních činnostech. 

Připravujeme žáky na samostatnou organizaci sportovních soutěží Vedeme žáky k týmové 

spolupráci v kolektivních sportech.  

 

Kompetence sociální a personální  

Vedeme a nacvičujeme se žáky zodpovědnost za výsledky práce ve skupině. 

V celém kolektivu zdůrazňujeme pozitivní přístup ke sportovní reprezentaci školy. 

Vedeme žáky k dobrým vztahům v kolektivu – respektování pravidel fair play. 
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Připravujeme žáky na schopnost odhadnout svojí výkonnost, přijmout a respektovat 

hodnocení členů družstva, vyučujícího. 

Učíme žáky, že prokazatelný posun úrovně pohybových dovedností vede k posílení jejich 

sebedůvěry a příznivého vnímání sebe sama. 

  

Kompetence občanská  

Vedeme žáky k respektování pravidel, názorů spoluhráčů a vyučujícího. Zdůrazňujeme 

povinnost využití dovedností získaných tělesným cvičením pro ochranu a pomoc slabším 

jedincům. 

Vedeme žáky ke schopnostem vnímat souvislosti mezi dodržováním zákonů ve společnosti  

a dodržování pravidel a zásad fair play při tělesné výchově. 

Učíme žáky adekvátně reagovat na krizovou situaci (úraz, zranění) a zajistit první pomoc. 

Vedeme žáky k vnímání olympismu, tělovýchovných tradic a sportovních výsledků 

reprezentantů republiky. 

Vedeme žáky k hygieně tělesné výchovy, zdravému životnímu stylu – na základě pravidelné 

sportovní činnosti, maximální ohleduplnosti ke sportovištím umístěným do přírody. 

 

Kompetence pracovní  

Vedeme žáky k bezpečnému využívání nářadí a náčiní, dodržování pokynů a pravidel jako 

úrazové prevenci. Klademe důraz na vhodné oblečení a obuv při sportovní činnosti. 

Vedeme žáky k poznání, že dosahovat vynikající sportovní úspěchy nelze na úkor poškozeného 

zdraví a porušení mravních hodnot. 

Učíme žáky vnímat tělesnou zdatnost a vysokou úroveň sportovních dovedností jako jeden 

z možných prostředků k významnému zařazení ve společnosti. 
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Vyučovací předmět: 

 

Tělesná výchova (Tv)  

 

  

     

  

 

 

Ročník Předmět 
Průřezová 

témata 
Mezipředmět. 

vazby 
Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 

  

1 Tv   Pr 

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech i při činnostech v neznámém 

prostředí. 

základní hygiena při tělesné výchově a 

pohybových aktivitách, pravidla bezpečnosti při 

tělesné výchově, verbální a neverbální 

komunikace, orientace v přírodě 

  

  

1 Tv   Hv, Pr 

Pravidelnou pohybovou činnost spojuje se zdravým 

způsobem života, uplatňuje správné způsoby držení těla a 

základní polohy při cvičení.  Reaguje na zákl. povely a 

pokyny.                                                   

rozcvičení, příprava pro pohybovou činnost, 

uklidnění po zátěž znalost základních pojmů - 

názvosloví pohybových činností 

  

  

1 Tv 
OSV 4 

(relaxace) 
    Nacvičuje základní gymnastické prvky.                                                                             

například akrobacie , přeskok, cvičení se 

sportovním nářadím a náčiním  
  

  

1 Tv   Hv 
Zvládá jednoduché pohyby na rytmický a hudební 

doprovod. 
 rytmus, tempo   
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1 TV 
OSV 2 (moje 

tělo) 
M 

V souladu s individuálními předpoklady zvládá 

jednoduché pohybové činnosti, základy atletiky.  

hod míčkem, rychlý běh na kratší vzdálenost, 

skok z místa 
  

  

1 Tv   Pr 

                                                                                

Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 

činnostech, reaguje na základní povely a pokyny při 

osvojování a organizaci činnosti. 

pohybové hry různého zaměření s náčiním i bez, 

herní dovednosti, uplatnění smyslu pro čestné 

jednání "fair play",spolupráce ve hře 

  

  

1 Tv 
OSV 1 (cvičení 

dovedností) 
Pr 

Adaptuje se na vodní prostředí, zvládá jeden plavecký 

způsob a základní plavecké dovednosti. 
    

  

1 Tv     
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 
    

  

2 Tv   Čj, Pr 

Dodržuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech i při činnostech v neznámém 

prostředí. 

základní hygiena při tělesné výchově a 

pohybových aktivitách, pravidla bezpečnosti při 

tělesné výchově, verbální a neverbální 

komunikace, orientace v přírodě,bezpečnost 

silničního provozu 

  

  

2 Tv 
OSV 4 

(relaxace) 
Pr 

Provádí pravidelnou pohybovou činnost, kterou spojuje 

se zdravým způsobem života, uplatňuje správné způsoby 

držení těla při různých činnostech, zaujímá správné 

základní polohy, jednoduše posoudí pohybové 

dovednosti spolužáka. 

zdravý životní styl,hodnocení, sebehodnocení   

  

2 Tv     
Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých  

polohách, zvládá základy gymnastiky. 
například průpravná cvičení pro akrobacii   
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2 Tv   Hv 
Vyjádří rytmus pohybem, sladí jednoduchý pohyb s 

hudbou. 
    

  

2 Tv 
OSV 2 (moje 

tělo) 
  

Reaguje na základní povely a pokyny při osvojování a 

organizaci pohybové činnosti, zvládá jednoduché 

pohybové činnosti,základy atletiky. 

    

  

2 Tv   Pr 

Spolupracuje při jednoduchých pohybových činnostech a 

soutěžích, dodržuje pravidla pohybových činností 

(hry,soutěže). 

spolupráce ve hře   

  

2 Tv 
OSV 1 (cvičení 

dovedností) 
Pr 

Adaptuje se na vodní prostředí, zvládá jeden plavecký 

způsob a základní plavecké dovednosti. 
    

  

2 Tv     
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti. 
    

  

3 Tv 
OSV 4 

(relaxace) 
Pr 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech, poskytne první pomoc při jednoduchých 

úrazech, připraví jednoduché soutěže v přírodě.Zvládá 

základy netradičních sportů, uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu.  

    

  

3 Tv 
OSV 2 (moje 

tělo) 
Pr 

Pravidelnou pohybovou činnost spojuje se zdravým 

způsobem života, samostatně se připraví na pohybovou 

činnost.                                                                                                     
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3 Tv     
Zvládá základy gymnastiky (např.akrobacie, přeskok, 

kruhy, hrazda). 
    

  

3 Tv   Aj, Hv Sladí jednoduché pohybové činnosti s hudbou a rytmem.     

  

3 Tv   M, Pr 
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

jednoduché pohybové činnost,základy atletiky. 
 běh, hod, skok,  měření výkonů     

  

3 Tv 
OSV 9 

(kooperace) 
Aj, Pr 

Reaguje na základní povely a pokyny při osvojování a 

organizaci  herní a týmové pohybové činnosti, rozliší 

činnosti hráče, rozhodčího, organizátora a diváka.                                     

    

  

4 TV 
OSV 2 (moje 

tělo) 
Př 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech, poskytne první pomoc při jednoduchých 

úrazech, připraví jednoduché soutěže v přírodě.Zvládá 

základy netradičních sportů, uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu.  

    

  

4 Tv 
OSV 4 

(relaxace) 
Př 

Realizuje pravidelný pohybový režim v souladu se 

zdravým způsobem života, uplatňuje kondičně 

zaměřenou činnost. 
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4 Tv     
Zvládá základy gymnastiky (akrobacie, přeskok, hrazda, 

kruhy).  
    

  

4 Tv   Aj, Hv 
Vyjádří rytmus pohybem, sladí jednoduchý pohyb s 

hudbou. 
    

  

4 Tv   M Zvládá zaklady atletických disciplín (běh, skok, hod). 
rychlý a vytrvalostní běh včetně nácviku 

techniky, průpravná cvičení na štafetový běh 
  

  

4 Tv 

OSV 10 

(zdokonalování

) 

  

Zvládá základy sportovních her, používá upravená 

pravidla,rozliší činnosti hráče, rozhodčího, organizátora a 

diváka.   

    

  

5 Tv   Př 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech, poskytne první pomoc při jednoduchých 

úrazech, připraví jednoduché soutěže v přírodě.Zvládá 

základy netradičních sportů, uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu.  

    

  

5 Tv 
OSV 2 (moje 

tělo) 
Př 

Realizuje pravidelný pohybový režim v souladu se 

zdravým způsobem života, uplatňuje kondičně zaměřené 

činnosti. 
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5 Tv     
Zdokonaluje se v základech gymnastiky (akrobacie, 

přeskok, hrazda, kruhy).  
    

  

5 Tv   Aj, Hv 
Vyjádří rytmus pohybem, sladí jednoduchý pohyb s 

hudbou. 
    

  

5 Tv     
Zdokonaluje se v základech atletických disciplín (běh, 

skok, hod). 
    

  

5 Tv 

MKV 2 

(empatie), OSV 

9 (kooperace)  

  

Zdokonaluje se v základech sportovních her, zorganizuje 

jednoduché soutěže, používá upravená pravidla 

osvojovaných sportovních her. 

    

  

5 Tv     Samostatně vyhledává informace o sportovních akcích. 
sportovní akce na úrovni školy, regionu, 

republiky, ME, MS 
  

  

6 Tv 
OSV 2 (moje 

tělo) 
P 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech, poskytne první pomoc při jednoduchých 

úrazech, připraví jednoduché soutěže v přírodě.Zvládá 

základy netradičních sportů, uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu.  

    



10 

 

  

6 Tv 
OSV 4 

(relaxace) 
  

Realizuje pravidelný pohybový režim, uplatňuje 

kondičně zaměřené činnosti. 
    

  

6 Tv     
Zdokonaluje se v základech gymnastiky (akrobacie, 

přeskok, hrazda, kruhy). 
    

  

6 Tv   A, Hv Sladí pohyb s hudbou, rytmus.     

  

6 Tv   F 
Zdokonaluje se v základech atletiky (běhy, skoky, hody), 

používá základní pravidla atletických disciplín. 
    

  

6 Tv 
MKV 2 (fair 

play) 
  

Zdokonaluje se v základech sportovních her, zorganizuje 

jednoduché soutěže, používá upravená pravidla 

osvojovaných sportovních her. 

    

  

7 TV 
OSV 9 

(kooperace) 
P 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech, poskytne první pomoc při jednoduchých 

úrazech, připraví jednoduché soutěže v přírodě.Zvládá 

základy netradičních sportů, uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu.  

    

  

7 Tv 

OSV 2 

(vztahy), OSV 

4 (relaxace)  

  
Uplatňuje pravidelný pohybový režim s kondičně 

zaměřenou činností. 
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7 Tv     
Zdokonaluje se v základech gymnastiky (akrobacie, 

přeskok, hrazda, kruhy).  
    

  

7 Tv   Aj, Hv Sladí pohyb s hudbou, rytmus.     

  

7 Tv     
Zdokonaluje se v základech atletiky (běh, skok, hod), 

používá základní pravidla atletických disciplín. 
    

  

7 Tv 
MKV 2 (fair 

play) 
  

Zdokonaluje se v základech sportovních her, zorganizuje 

jednoduché soutěže, používá upravená pravidla 

osvojovaných sportovních her. 

    

  

7 Tv 
EV 3 (ochrana 

přírody) 
F 

Zvládá dovednosti jízdy na lyžích, řídí se pravidly o 

pohybu v zimní krajině. 
    

  

8 Tv 
OSV 9 

(kooperace) 
P 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech, poskytne první pomoc při jednoduchých 

úrazech, připraví jednoduché soutěže v přírodě.Zvládá 

základy netradičních sportů, uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu.  

    

  

8 TV OSV 2 (vztahy)   
Uplatňuje pravidelný pohybový režim s kondičně 

zaměřenou činností. 
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8 Tv   F 
Zdokonaluje se v základech gymnastiky (akrobacie, 

přeskok, hrazda, kruhy).  
    

  

8 Tv   Aj, Hv Sladí pohyb s hudbou,rytmus.     

  

8 Tv   F 
Zdokonaluje se v atletických disciplínách (běh, skok, 

hod), řídí se pravidly. 
    

  

8 Tv 
MKV 2 (fair 

play) 
F 

Zdokonaluje se v základech sportovních her, zorganizuje 

jednoduché soutěže, používá upravená pravidla 

osvojovaných sportovních her. 

    

  

9 Tv 

MV 6 (mediální 

sdělení), OSV 9 

(kooperace)  

P 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech, poskytne první pomoc při jednoduchých 

úrazech, připraví jednoduché soutěže v přírodě.Zvládá 

základy netradičních sportů, uplatňuje vhodné a 

bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu.  

    

  

9 Tv OSV 2 (vztahy)   
Uplatňuje pravidelný pohybový režim s kondičně 

zaměřenou činností. 
    

  

9 Tv   F 
Zdokonaluje se v základech gymnastiky (akrobacie, 

přeskok, hrazda, kruhy).  
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9 Tv   Aj, Hv 
Sladí pohyb s hudbou,nacvičí taneční vystoupení na 

závěrečný ples. 
    

  

9 Tv   F 
Zdokonaluje se v atletických disciplínách (běh, skok, 

hod), řídí se pravidly. 
    

  

9 Tv 
MKV 2 (fair 

play) 
F 

Zdokonaluje se v základech sportovních her, zorganizuje 

jednoduché soutěže, používá upravená pravidla 

osvojovaných sportovních her. 

    

  

9 Tv     Pomáhá při organizaci sportovních soutěží a her. organizace školních soutěží   

  

9 Tv   ICT 
Zaznamená a zpracuje naměřená data o pohybových 

aktivitách. 

zpracování výsledků soutěží, disciplín, 

prezentace 
  

 

 

 

 

 

 

 


