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VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

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

a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských 

vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd. Protože je zdraví důležitým předpokladem 

pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost, stává se poznávání a praktické 

ovlivňování podpory a ochrany zdraví jednou z priorit základního vzdělávání.  

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní 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, jeho ochrany i hloubku problémů spojených 

s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví 

v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které 

vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví 

i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot (pokud nejsou 

předkládané názory v příkrém rozporu s názory zákonných zástupců žáka), 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.  

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 důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot  

 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 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 činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se 

základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.  

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.  

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech 

a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí  

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných 

činností ve škole i v obci 

 
Kompetence k učení  

Na konci základního vzdělávání žák:  

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

a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení  

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky 

či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky 

zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 

Kompetence k řešení problémů  

Na konci základního vzdělávání žák:  

 vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, 

přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů 

a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 

matematické a empirické postupy  

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 

nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů  

 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za 

svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  
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Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák:  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně v písemném i ústním projevu  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků 

a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 

využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění  

 využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem  

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému 

soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi    

Kompetence sociální a personální   

Na konci základního vzdělávání žák:  

 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce 

v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni požádá  

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 

a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

 vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty   

Kompetence občanské   

Na konci základního vzdělávání žák:  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do 

situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti 

fyzickému i psychickému násilí  

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých 

práv a povinností ve škole i mimo školu  
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 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc 

a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka    

Kompetence pracovní  

Na konci základního vzdělávání žák:  

 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 

Kompetence digitální 

Na konci základního vzdělávání žák:  

 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení 

do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či 

řešený problém použít  

 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu 

volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu  

 


