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6.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence 

Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV Metody práce obor zvlád. téma ročník

Kompetence  k učení

Kompetence  k řešení problémů

1.JAK SE Žák samostatně využívá osvojené 1. Kdy, kde a jak dlouho se učit Prvouka 3.,4.

SPRÁVNĚ UČIT kompenzační a relaxační techniky a sociální 2. Stres a relaxace

dovednosti k regeneraci organismu, 3. Učební typy

překonání únavy a předcházení stresovým 4. Tipy, triky, pomůcky

situacím (VZ-9-1-10)

2.ZDRAVÝ Žák vysvětlí na příkladech přímé 5. Co je to zdraví

ZPŮSOB ŽIVOTA souvislosti mezi tělesným, duševním 6. Fyzické, psychické zdraví

a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 7. Sociální pohoda

uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví (VZ-9-1-03)

Žák 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-9-1-04)

Žák usiluje v rámci svých možností a 

zkušeností o aktivní podporu zdraví

(VZ-9-1-05)

Žák vyjádří vlastní názor k problematice

zdraví a diskutuje o něm v kruhu

vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

(VZ-9-1-06)

3. ZDRAVÁ Žák dává do souvislosti složení stravy a 8. Trávicí soustava

VÝŽIVA způsob stravování s rozvojem civilizačních 9. Živiny, minerální látky, vitamíny

Vzdělávací  obor   výchova ke zdraví - obsah 
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nemocí a v rámci svých možností 10. Potravinová pyramida

uplatňuje zdravé stravovací návyky 11. Poruchy příjmu potravy

(VZ-9-1-07)

4. NEMOCI A Žák uplatňuje osvojené preventivní 12. Infekční nemoci, prevence před nimi

JEJICH způsoby rozhodování, chování a jednání 13. Civilizační choroby

PREVENCE, PÉČE v souvislostech s běžnými, přenosnými, 14. Péče o tělo, gygiena

O TĚLO, HYGIENA civilizačními a jinými chorobami; svěří se

se zdravotním problémem a v případě

potřeby vyhledá odbornou pomoc

(VZ-9-1-08)

Žák 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 (VZ-9-1-09)

5. PRVNÍ POMOC, Žák projevuje odpovědné chování 15. Stavy ohrožující život Prvouka 4.,5.

DOPRAVNÍ v rizikových situacích silniční a železniční 16. Volám na ZZS

VÝCHOVA, adopravy; aktivně předchází situacím 17. Jak ošetřit některá zranění

MIMOŘÁDNÉ ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 18. Dopravní východa

UDÁLOSTI v případě potřeby poskytně adekvátní 19. Mimořádné údálosti

pomoc (VZ-9-1-15) 20. IZS, varovné signály, evakuace

Žák uplatňuje adekvátné způsoby chování 21. Živelní pohromy (sopky, zemětřesení, požáry)

a ochrany v modelových situacích

ohrožení, nebezpečí i mimořádných

událostí (VZ-9-1-16)

Žák respektuje přijatá pravidla soužití probíráno v rámci výchovy k občanství (6. ročník)

mez spolužáky i jinými vrstevníky a 

přispívá k utváření dobrých mezilidských

vztahů v komunitě. (VZ-9-1-01)

Žák vysvětlí role členů komunity (rodiny, probíráno v rámci výchovy k občanství (7. ročník)
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třídy, spolku) a uvede příklady

pozitivního a negativního vlivu na kvalitu

sociálního klimatu (vrstevnická

komunita, rodinné prostředí) z hlediska

prospěšnosti zdraví. (VZ-9-1-02)
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9.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence k řešení problémů

Kompetence občanské 

Kompetence občanské 

1.ZDRAVÁ Žák dává do souvislosti složení stravy a 1. Živiny (prohloubení) Výchova zdravá výživa 6.

VÝŽIVA způsob stravování s rozvojem civilizačních 2. Poruchy příjmu potravy ke zdraví

(prohloubení) nemocí a v rámci svých možností 3. Nemoci a výživa

uplatňuje zdravé stravovací návyky

(VZ-9-1-07)

Žák uplatňuje osvojené preventivní 

způsoby rozhodování, chování a jednání

v souvislostech s běžnými, přenosnými,

civilizačními a jinými chorobami; svěří se

se zdravotním problémem a v případě

potřeby vyhledá odbornou pomoc

(VZ-9-1-08)

Žák 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 (VZ-9-1-09)

2. OCHRANA Žák uplatňuje osvojené preventivní 4. Typy infekčních onemocnění Výchova nemoci a jejich prevence 6.

PŘED způsoby rozhodování, chování a jednání 5. Pohlavní choroby ke zdraví

CHOROBAMI v souvislostech s běžnými, přenosnými, 6. Mezinárodní zdravotnické organizace

(prohoubení) civilizačními a jinými chorobami; svěří se

se zdravotním problémem a v případě

Vzdělávací  obor   výchova ke zdraví - obsah 

Navázání na dosažené kompetence 



Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace "Cesta k osobnosti" Školní vzdělávací program 

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník

Navázání na dosažené kompetence 

potřeby vyhledá odbornou pomoc

(VZ-9-1-08)

Žák 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 (VZ-9-1-09)

3. MIMOŘÁDNÉ Žák projevuje odpovědné chování 7. Krizový stav, štáby Výchova mimořádné události 6.

UDÁLOSTI v rizikových situacích silniční a železniční 8. Ohrožení státu, válečný stav ze zdraví

adopravy; aktivně předchází situacím 9. Evakuační zavazadlo, ochranné pomůcky Chemie nebezpečné látky a přípravky 8.

ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 10. Živelní pohromy (sesuvy půdy, laviny, povodně, tsunami)

v případě potřeby poskytně adekvátní 11. Nebezpečné látky

pomoc (VZ-9-1-15)

Žák uplatňuje adekvátné způsoby chování

a ochrany v modelových situacích

ohrožení, nebezpečí i mimořádných

událostí (VZ-9-1-16)

4. SEXUÁLNÍ  Žák respektuje změny v období 12. Sexualita a sexuální chování Svět kol… Člověk a jeho zdraví 5.

VÝCHOVA dospívání, vhodně na ně reaguje; 13. Výběr partnera Výchova ke Zdravý způsob života 6.

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 14. Antikoncepce zdraví

(VZ-9-1-11) 15. Sexualita a zákon

Žák respektuje význam sexuality v 

souvisosti se zdravím, etikou, morálkou

a pozitivními životními cíly; význam

zdrženlivosti v dospívání a odpovědného

sexuálního života. (VZ-9-1-12)

Žák vyhodnotí na základě svých znalostí probíráno v rámci výchovy k občanství (7. ročník)

a zkušeností možný manipulativní vliv

vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené
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Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník

Navázání na dosažené kompetence 

dovednosti komunikační obrany proti 

manipulaci a agresi. (VZ-9-1-14)

Žák uvádí do souvislostí zdravotní probíráno v rámci výchovy k občanství (8. ročník)

a psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek a životní

perspektivu člověka; uplatňuje osvojené

sociální dovednosti a modely chování při 

kontaktu se sociálními patologickými jevy

ve škole i mimo ni; v případě potřeby

vyhledá odbornou pomoc sobě nebo

druhým. (VZ-9-1-13)

Odpovědná osoba: Mgr. L. Lanč


