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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ, OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÝM VZTAHŮM  

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 

Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdravým vztahům je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 

pro 2. stupeň ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (část výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je naplňována v předmětech Tělesná 

výchova a Přírodopis) a průřezové téma Osobnostní a sociální výchova – sociální a morální rozvoj. 

Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (na 1. stupni).   

 

Časová dotace:     

6. ročník –  1 hodiny   

7. ročník –  0 hodiny   

8. ročník –  0 hodin    

9. ročník –  0 hodiny  

  

Organizace výuky: 

Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut) jednou týdně, která probíhá převážně v běžné třídě. Výuka může být 

doplněna exkurzí, besedami podle aktuální nabídky pardubických kulturních a vzdělávacích zařízení.  

 

Cíle výuky: 

Předmět klade důraz především na získání praktických dovedností a jejich aplikaci v modelových situacích a každodenním životě 

školy. Zaměřuje se na rozvoj mezilidských vztahů s důrazem na třídní kolektiv, vede k rozvoji vzájemné komunikace, spolupráce a 

tříbení názorů, respektu k přijatým pravidlům. Posiluje samostatnost a odpovědnost žáků v jednání a rozhodování. Vytváří aktivní 

přístupy žáků k ochraně zdraví.   

 

Formy a metody práce  

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Silný důraz je kladen na aktivizační metody práce. Metody 

a formy jsou voleny tak, aby přispívaly k rozvoji žáků a vyžadovaly jejich aktivní participaci. Upřednostňovány jsou metody 

skupinové práce. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Výchova ke zdravým vztahům): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ - jasně  a ve spolupráci s žáky formulujeme cíle výuky  

- uplatňujeme individuální přístup k žákovi 

- motivujeme k učení  

- při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 

- přizpůsobujeme koncepce  a postupy dosažené úrovni a vhodně motivuje žákovu 

samostatnost   

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

 

 

- zadáváme problémové úlohy, při jejichž řešení mohou žáci dospět k řešení sami 

- rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení 

- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů 

- učíme, jak některým problémům předcházet 

- průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- vytváříme situace, ve kterých se žáci mohou projevit 

- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci 

- vybízíme žáky ke kladení otázek 

- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty 

- podporujeme kritiku a sebekritiku 

- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

- podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem 

- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících 

situacích 

- důsledně vyžadujeme dodržování  stanovených pravidel chování ve škole i na 

mimoškolních akcích 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- využíváme při výuce skupinovou práci i sdělené pocity a názory jednotlivce  

- přistupujeme diferencovaně k individuálním výkonům žáka (vzhledem ke schopnostem či 

handicapu)  
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- volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se 

doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního 

maxima každého člena třídního kolektivu 

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů 

- průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (mezi 

žáky a učiteli) 

- důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž 

formulaci se žáci sami podíleli      

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- pomáháme žákům upevňovat pozici ve třídě – prezentování jejich úspěchů 

- pomáháme pravidla chování kolektivu postupně dotvářet vzhledem k situaci ve třídě 

- poskytujeme dostatečné množství informací a jejich zdrojů, aby si žák mohl uvědomit 

vhodná východiska pro své chování a postoje 

- vedeme žáky k odpovědnosti za jejich zdraví  

- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví  

- vedeme žáky k odmítavému postoji k drogám, alkoholu, kouření, zneužívání (a 

nadměrnému užívání) léků 

- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy žáků 

- netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované pomoci 

- netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše 

uvedených jevů 

- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují 

- neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme  účinná opatření    

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- vedeme žáky k častému sebehodnocení a hodnocení své pracovní výkonnosti  

- vedeme žáky k vlastnímu odhadování a odhalování možného nebezpečí v různých 

životních situacích  
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KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě 

- komunikujeme se žáky přes MS Teams a email 

- využíváme ankety v MS FORMS při plánování třídnických prací a akcí 

- posilujeme v žácích etické chování nejenom v reálném životě, ale i v kyberprostoru 

- dbáme na důsledné dodržování kybernetických bezpečnostních zásad 

- vedeme žáky k ověřování zdrojů informací na internetu 

 

 

Průřezová témata  

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

Výstupy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jsou vzdělávacím obsahem tohoto předmětu a jsou podrobněji 

rozpracovány dále. 

 

2. Výchova demokratického občana  

2.1. Občanská společnost a škola – život ve škole, pravidla - spoluutváření, respektování, spolupráce 

 

3. Multikulturní výchova  

3.1. Kulturní diference – uvědomění si vlastní identity, utváření hodnotového systémů - korekce vlastního jednání 

3.2. Lidské vztahy – rozvoj mezilidských vztahů směrem ke kolektivu třídy, školy, vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení 

 

4. Mediální výchova  

4.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – média jako zdroj získávání informací, vzdělávací programy, platformy 

4.2. Tvorba mediálního sdělení – rozhovor, prezentace 

4.3. Práce v realizačním týmu - umět pracovat v týmu 

 

Zkratky použité v učebním plánu VkZV:  

Průřezová témata: OSV – osobnostní a sociální výchova 

   VDO – výchova demokratického občana 

   MV – multikulturní výchova 

   MEV – mediální výchova 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdravým vztahům 

6. ročník 

 

Tematické okruhy: Člověk a zdraví, průřezové téma Osobnostní a sociální výchova 

 

Výstupy z RVP tematického okruhu Člověk a zdraví: 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

v komunitě 

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním 

základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 

VZ-9-1-04 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 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti 

v dospívání a odpovědného sexuálního chování 

VZ-9-1-13 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 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

VZ-9-1-15 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 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 

 

Výstupy z RVP průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj  

- Poznávání lidí - poznává své spolužáky ve třídě, poznává a reflektuje svůj způsob vnímání druhých lidí, všímá si růzností mezi 

sebou a druhými a také vzájemných shod, vysvětlí výhody odlišností a jedná tak, aby byly odlišnosti ve skupině pozitivně využity 

- Mezilidské vztahy - pečuje o své vztahy s druhými lidmi, využívá chování podporující dobré vztahy, pokouší se podívat na svět 

očima druhého, respektuje jiné lidi jako svébytné osobnosti, respektuje svým chováním práva druhých lidí, postaví se za vlastní 

práva, uvažuje o vztazích ve vlastní třídě, napomáhá jejich zlepšení nebo udržení jejích kvalit 
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- Kooperace a kompetice - poznává smysl spolupráce, soutěže a individuální práce, usiluje o to, aby získal pozitivní postoj ke 

spolupráci, poznává a využívá své dovednosti při komunikaci v týmu, při řešení konfliktů a dovednosti organizace práce v týmu, 

respektuje etická pravidla spolupráce i soutěžení a uplatňuje je ve svém jednání 

 

Morální rozvoj 

- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - vysvětlí obvyklé příčiny vzniku osobních nebo vztahových problémů, podílí se na 

řešení problémů ve třídě 

- Hodnoty, postoje, praktická etika-jedná v souladu s etickými pravidly, dodržuje zákony, pomáhá druhým a podporuje je 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Žák 

- vytváří a navazuje zdravé vztahy 

- spoluvytváří třídní pravidla 

- respektuje třídní pravidla 

Poznávání třídního kolektivu 

Tvorba třídních pravidel 
září 

OSV 

VDO 2.1 

MV 3.1, 3.2 

MEV 4.3 

- udržuje, podporuje a rozvíjí zdravé 

vztahy 

- napomáhá zlepšení vztahů ve třídě 

- usiluje o udržení kvality zdravých 

vztahů 

- všímá si růzností mezi sebou a 

druhými 

- pomáhá druhým 

- podílí se na řešení problémů ve třídě 

Zdravá třída 

říjen - listopad 

OSV 

VDO 2.1 

MV 3.1, 3.2 

MEV 4.3 

 

- vysvětlí role členů komunity (školy, 

třídy) 

- respektuje svým chováním práva 

druhých 

- zná svá práva a povinnosti 

Klima školy 

prosinec - leden 

OSV 

VDO 2.1 

MV 3.1, 3.2 

MEV 4.3 

 

- všímá si různosti mezi sebou a 

druhými 

- respektuje své spolužáky  

- napomáhá zlepšení vztahů ve třídě 

Chování k žákům znevýhodněným 

únor 

OSV 

VDO 2.1 

MV 3.1, 3.2 

MEV 4.1, 4.2, 4.3 
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- usiluje o udržení kvality zdravých 

vztahů 

- pomáhá druhým a podporuje je 

- jedná v souladu s etickými pravidly 

 

- pozitivně vnímá a respektuje změny 

v období dospívání 

- respektuje význam sexuality a 

odpovědného sexuální chování 

Rozdíly mezi námi 

březen 

OSV 

VDO 2.1 

MV 3.1, 3.2 

MEV 4.1, 4.2 

- vyhodnotí na základě svých znalostí, 

zkušeností a modelových situací 

manipulaci 

- uplatní osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti manipulaci 

- projevuje odpovědné chování 

v rizikových situacích 

- uvědomuje si zdravotní a 

psychosociální rizika užívání 

návykových látek 

Rizika dospívání duben OSV 

VDO 2.1 

MV 3.1, 3.2 

MEV 4.1 

 

- udržuje, podporuje a rozvíjí zdravé 

vztahy 

- napomáhá zlepšení vztahů ve třídě 

- usiluje o udržení kvality zdravých 

vztahů 

- podílí se na řešení problémů ve třídě 

- vyhodnotí na základě svých znalostí, 

zkušeností a modelových situací 

manipulaci 

- uplatní osvojené dovednosti 

komunikační obrany proti manipulaci 

- rozumí pojmu šikana, kyberšikana 

Problémy v kolektivu - šikana 

květen - červen 

 

(toto téma může být 

v případě potřeby 

zařazeno dříve popř. 

i opakovaně 

v průběhu celého 

školního roku) 

OSV 

VDO 2.1 

MV 3.1, 3.2 

 

MEV 4.1, 4.3 

 


