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Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět tělesná výchova je vyučován ve všech ročnících 2. stupně s hodinovou 

dotací 2 hodiny týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru 

tělesná výchova stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a 

související očekávané výstupy průřezových témat. 

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 

avýběrové, 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. Diskutujeme o významu zdraví 

a o prevenci negativních jevů. 

Cílové zaměření 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 atmosférou příznivých vztahů 

◦ poznávání člověka jako biologického jedince 

◦ získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a naopak co zdraví ohrožuje 

◦ využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu 

◦ propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními 

postoji, s volním úsilím 

◦ chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti 

◦ aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 žák poznává smysl a cíl učení 

 má pozitivní vztah k učení 

 posuzuje vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů 

 žák přemýšlí o řešení problémů 

 hledá informace 

 

Kompetence komunikativní 

 žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 

 umí se vyjadřovat 

 

Kompetence sociální a personální 

 žák pracuje ve skupině 

 vytváří příjemnou pracovní atmosféru 

 nabízí svou pomoc 

 

Kompetence občanské 

 žák se rozhoduje zodpovědně 

 je schopen pomoci 

 chápe základní environmentální problémy 

 rozhoduje v zájmu ochrany životního prostředí 

 

Kompetence pracovní 

 žák uplatňuje bezpečné chování 

 respektuje pravidla 

 chrání zdraví své i ostatních 

 


