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Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Výchova ke zdraví je vyučovací předmět, jehož integrované pojetí vytváří prostor pro široké 

formativní působení na dospívající žáky, a tím významně přispívá k jejich osobnostnímu a 

sociálnímu rozvoji. Vyučuje se 1 hodinu týdně v 6. až 9. ročníku. Nejdůležitějšími 

obsahovými prvky jsou zdraví a rodina jako základní předpoklad utváření aktivního zdraví 

každého jedince a jeho sociálních vztahů. Komplexní charakter předmětu dává možnost 

zabývat se jednotlivými tématy z různých pohledů a naplňovat je učivem podle vyspělosti 

azájmu  žáků. Výchova ke zdraví sleduje především aspekt zdravotně preventivní s návody 

pro každodenní život. Tím připravuje podmínky pro praktickou aplikaci poznatků 

azkušenostív tělesné výchově, praktických činnostech nebo režimu školy. Výchova ke zdraví 

umožňuje učiteli navazovat potřebný kontakt se žáky, vnést do školy více vzájemného 

lidského pochopení, přispívá ke sblížení školy a rodiny a zároveň pomáhá k vypěstování 

nezbytných dovedností, návyků a životních postojů. Součástí předmětu je zařazování témat 

prevence patologických jevů. 

Výuka směřuje k tomu, aby: 

◦ si žáci uvědomovali základní problémy a potřeby v oblasti zdraví, zdravého životního 

stylu, rodinného života, rodičovství, osobního bezpečí a uměli zaujímat vlastní postoje 

k uplatňování zdravého způsobu života 

◦ si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci 

v situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem 

a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem 

ke zdraví a založení vlastní rodiny 

◦ se bezpečně orientovali v konfliktních a krizových situacích souvisejících se zdravím, 

mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, uměli adekvátně reagovat a přijímat 

odpovědnost za bezpečí druhých 

◦ znali dostupné informační prameny týkající se problematiky zdravého způsobu života, 

ekologických a klimatických vlivů na zdraví a uměli využívat získaných poznatků 

k ochraně a upevňování zdraví 
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Učivo je vedle teoretických poznatků stále více zaměřeno na osvojení komunikačních technik, 

vhodné argumentace, chování a rozhodování ve prospěch zdraví, a to jak v modelových 

situacích, tak v každodenním životě školy, v rodinných a mimoškolních činnostech. Výukový 

program je třeba realizovat specifickými didaktickými formami s využitím netradičních 

metod – práce ve skupinách, didaktické situační hry, peer programy, řízené a spontánní 

diskuse, videoprogramy, besedy s odborníky, exkurze aj. 

Obsah témat je pro dívky a chlapce společný, ale při výuce některých specifických oblastí je 

možno prezentovat učivo odděleně. Pořadí témat si volí učitel dle vlastního uvážení. 

Vzhledem k řadě společných prvků je vhodné některá témata vzájemně spojovat a prolínat. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje 

a organizuje 

 vyhledává a třídí informace, které využívá v tvůrčích činnostech a praktickém životě 

 uvádí věci do souvislostí a propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí 

 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 žák vnímá nejrůznější problémové situace, promýšlí a plánuje způsob řešení problémů 

a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

 vyhledává informace vhodné k řešení problému a objevuje různé varianty řešení 

 prakticky ověřuje správnost řešení problémů, sleduje vlastní pokrok 

 kriticky myslí, je schopen obhájit své názory, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí 
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Kompetence komunikativní 

 žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět, vhodně reaguje, zapojuje 

se do diskusí, vhodně argumentuje 

 využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem 

 komunikativní dovednosti využívá k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 

soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 

Kompetence sociální a personální 

 žák spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 podílí se na utváření příjemné atmosféry na základě ohleduplnosti a úcty k druhým 

lidem, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 

 vytváří pozitivní představu o sobě samém, podporuje sebedůvěru, řídí a ovládá své 

chování tak, aby dosáhl sebeuspokojení a sebeúcty 

 

Kompetence občanské 

 žák respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, 

odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému 

a psychickému násilí 

 chápe zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole 

i mimo školu 

 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 
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Kompetence pracovní 

 žák pracuje tak, aby dbal na ochranu svého zdraví a zdraví druhých, ochrany životního 

prostředí i ochranu kulturních a společenských hodnot 

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

 


