
Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

 402 

Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví 

a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, 

rodiny i v nejbližším okolí 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový 

projev, dodržuje základy hlasové hygieny 

a správného držení těla  

 propojuje somatické dovednosti při 

verbálním a neverbálním vyjádření, na 

příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem 

a jednáním u sebe i druhých 

 

 bezpečné chování 

a komunikace – komunikace 

s vrstevníky a neznámými lidmi, 

bezpečný pohyb v rizikovém 

prostředí, nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických 

médií, sebeochrana a vzájemná 

pomoc v rizikových situacích 

a v situacích ohrožení 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 sociálně komunikační 

dovednosti – komunikace 

v běžných životních situacích, 

v herních situacích a v situacích 

skupinové inscenační tvorby, 

prezentace, reflexe a hodnocení, 

spolupráce, organizace tvůrčí 

skupinové práce 

 

 

 

 

 

9. 

 

SV 

OSV 

- komunikace 

 

ČJ 

AJ 

VO 
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 403 

Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 

rozhodování, chování a jednání 

v souvislosti s běžnými, přenosnými, 

civilizačními a jinými chorobami; svěří se 

se zdravotním problémem a v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc 

 svěří se se zdravotním problémem 

 analyzuje etické aspekty různých životních 

situací  

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 uplatňuje správné držení těla a dovednost 

přirozeného pohybu nejen při výuce, ale 

i v běžném životě 

 

 ochrana před přenosnými 

chorobami – základní cesty 

přenosu nákaz a jejich prevence, 

nákazy respirační, přenosné 

potravou, získané v přírodě, 

přenosné krví a sexuálním 

kontaktem, přenosné bodnutím 

hmyzu a stykem se zvířaty  

 ochrana před chronickými 

nepřenosnými chorobami 

a před úrazy – prevence 

kardiovaskulárních 

a metabolických onemocnění; 

preventivní a léčebná péče; 

odpovědné chování v situacích 

úrazu a život ohrožujících stavů 

(úrazy v domácnosti, při sportu, 

na pracovišti, v dopravě), základy 

první pomoci 

 seberegulace a sebeorganizace 

činností a chování – cvičení 

sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání 

problémových situací; stanovení 

osobních cílů a postupných kroků 

k jejich dosažení; zaujímání 

hodnotových postojů 

a rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů v mezilidských  

9. 

 

SV 

OSV 

- seberegulace 

a sebeorganizace 

 

 

VO 

CH 

PŘ 

TV 
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 404 

Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

  vztazích; pomáhající 

a prosociální chování 

 etické hodnoty – zdroje etiky, 

osobní odpovědnost, smysl 

života, aplikace mravních zásad 

a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho 

rozvoj 

 přístup k vlastnímu tělu 

v měnících se podmínkách 

dospívání 

 

 

 

 
9. 

 

SV 

  

 samostatně využívá osvojené kompenzační 

a relaxační techniky a sociální dovednosti 

k regeneraci organismu, překonávání 

únavy a předcházení stresovým situacím 

 stres a jeho vztah ke zdraví – 

kompenzační, relaxační 

a regenerační techniky 

překonávání únavy, stresových 

reakcí a posilování duševní 

odolnosti 

 psychohygiena v sociální 

dovednosti pro předcházení 

a zvládání stresu, hledání pomoci 

při problémech 

 

 

 

 

OSV 

- psychohygiena 

 

VO 

PŘ 

TV 
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 405 

Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 uvádí do souvislostí zdravotní 

a psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a životní 

perspektivu mladého člověka; uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole i mimo ni; 

v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

sobě nebo druhým 

 dává do souvislosti zdravotní 

a psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek 

a provozováním hazardních her  

 uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 

kontaktu se sociálně patologickými jevy 

 autodestruktivní závislosti – 

psychická onemocnění, násilí 

namířené proti sobě samému, 

rizikové chování (alkohol, aktivní 

a pasivní kouření, zbraně, 

nebezpečné látky a předměty, 

nebezpečný internet), násilné 

chování, těžké životní situace 

a jejich zvládání, trestná činnost, 

dopink ve sportu 

 

9. 

 

SV 

 VO 

CH 

PŘ 

TV 
 

 vyhodnotí na základě svých znalostí 

a zkušeností možný manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi 

 zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 

brutality a násilí 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními prosociálními 

vzory 

 

 manipulativní reklama 

a informace – reklamní vlivy, 

působení sekt 

 obrana před manipulací – 

asertivní techniky – manipulace, 

vysvětlení a nácvik jednotlivých 

asertivních technik 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace 

pro rozlišování vzorů, vliv 

reálných vzorů, prosociální vzory 

ve veřejném životě, vzory ve 

vlastní rodině, vliv zobrazených 

vzorů a vhodné literární prameny, 

smysl autority, vztah k autoritě 

MeV 

- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních 

sdělení 

- fungování a vliv 

médií ve 

společnosti 

 

ČJ 

AJ 

VO 

Z 
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 406 

Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

  duchovní rozměr člověka – 

obrana proti sektám, tolerance 

k lidem s jiným světovým 

názorem, informace o různých 

světonázorech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

SV 
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 407 

Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy; 

aktivně předchází situacím ohrožení zdraví 

a osobního bezpečí; v případě potřeby 

poskytne adekvátní první pomoc 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování 

a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí 

 uplatňuje způsoby bezpečného chování 

v sociálním kontaktu s vrstevníky, při 

komunikaci s neznámými lidmi, 

v konfliktních a krizových situacích 

a v případě potřeby vyhledá odbornou 

pomoc; ví o centrech odborné pomoci, 

vyhledá a použije jejich telefonní čísla  

 chová se odpovědně při mimořádných 

událostech a prakticky využívá základní 

znalosti první pomoci při likvidaci následků 

hromadného zasažení obyvatel 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 spolupracuje i v obtížných sociálních 

situacích  

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 

 dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví – 

bezpečné prostředí ve škole, 

ochrana zdraví při různých 

činnostech, bezpečnost 

v dopravě, rizika silniční 

a železniční dopravy, vztahy 

mezi účastníky silničního 

provozu včetně zvládání 

agresivity, postup v případě 

dopravní nehody (tísňové volání, 

zajištění bezpečnosti) 

 ochrana člověka za 

mimořádných událostí – 

klasifikace mimořádných 

událostí, varovný signál a jiné 

způsoby varování, základní úkoly 

ochrany obyvatelstva, evakuace, 

činnost po mimořádné události, 

prevence vzniku mimořádných 

událostí 

 etické hodnoty – zdroje etiky, 

osobní odpovědnost, smysl 

života, aplikace mravních zásad 

a hodnot, ctnosti, svědomí a jeho 

rozvoj 

 

9. 

 

SV 

MkV 

- princip sociálního 

smíru a solidarity 

 

 

VO 

PŘ 

TV 

 

 


