5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Charakteristika Výchovy ke zdraví
Výchova ke zdraví se na škole učí v 6. a 7. ročníku, vždy v časové dotaci 1h týdně. Má úzký vztah převážně
k hodinám tělesné výchovy a přírodopisu v 8. ročníku.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho
složek (sociální, psychické a fyzické) a učí je být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Žáci si osvojují zásady zdravého
životního stylu a jsou vedeni k jejich uplatňování ve svém životě i k osvojování účelného chování při ohrožení v
každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech. Vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru
zdraví obsahuje vzdělávací obor Výchova ke zdraví výchovu k mezilidským vztahům a je velmi úzce propojen s
průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova. Žáci si rozšiřují a prohlubují poznatky o sobě i vztazích mezi
lidmi, partnerských vztazích, manželství a rodině, škole a společenství vrstevníků. 2. Stupeň

Očekávané výstupy
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
žák
1V1 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, polku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu
na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti
zdraví
1V2 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých
mezilidských vztahů v komunitě
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
žák
2V1 respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k opačnému
pohlaví
2V2 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou morálkou a pozitivními životními cíli;
chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědnosti sexuálního chování
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ
žák
3V1 dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
3V2 samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci
organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
žák
4V1 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází
situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc
4V2 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
4V3 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí
i mimořádných událostí
4V4 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

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ
žák
5V1 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
5V2 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce
5V3 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí
vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví
5V4 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých
a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Žák
6V1 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny
i v nejbližším okolí
6V2 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt;
uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
Průřezová témata jsou podrobně rozepsána v části 5- PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího
stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných
výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.

