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II  19        Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Osobnostní výchova (OsV) 
 

Charakteristika předmětu: 
Předmět byl vytvořen integrací vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ, ze které také čerpá 1 hodinovou dotaci (v 

6.ročníku). Je vytvořen jako samostatný předmět pro průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a čerpá tím 1 
hodinovou dotaci z disponibilních hodin. 

 

Obsahové vymezení předmětu: 
Předmět Osobnostní a sociální výchova reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho 

smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Jejím cílem je pomáhat každému žákovi 

hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k druhým lidem a 
okolnímu světu. Tento předmět v sobě zahrnuje celé průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, jehož 

tématické okruhy Osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a morální rozvoj jsou postupně začleňovány do výuky od 

šestého a sedmého ročníku přiměřeně k věku žáka.  
Ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je zařazen: 

- v 6. ročníku  tématický okruh Vztah mezi lidmi a formy soužití 

- v 7. ročníku tématický okruh Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět Osobnostní výchova bude vyučován v 6. a 7. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně.  
Pro žáky 6.ročníku je určen projekt „Začínáme spolu“, jehož cílem je utváření vztahů v nově vzniklém kolektivu, 

překlenutí problémů, které mohou vzniknout při přechodu z 1.stupně ZŠ na 2.stupeň, popřípadě při přechodu z jiné 

školy na naši. 
Pro žáky 7.ročníku je určen 2 denní kurz „Závislosti“, který je zaměřen na nežádoucí patologické jevy, jejich rizika 

i techniky, jak se proti nim bránit. 

Výuka Osobnostní výchovy může probíhat v kmenových třídách, v učebnách s interaktivní tabulí, v odborné 
pracovně informatiky nebo v přírodě (školní zahrada, výjezd mimo školu...). 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- umožňujeme žákům formou různých cvičení a technik rozvíjet smyslové vnímání, pozornost a soustředění 

- zařazujeme cvičení na rozvoj dovedností a paměti  
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení, ke kritickému posuzování svých výsledků, ke schopnosti vidět 

svůj pokrok v učení 

Kompetence k řešení problémů: 
- umožňujeme žákům vhled do různých sociálních rolí, osvojit si dovednosti pro řešení problémů a 

rozhodování 

Kompetence komunikativní: 
- zařazujeme nácvik pozorování a empatického a aktivního naslouchání 

- pěstujeme u žáků utváření dovedností pro sdělování verbální i neverbální 
- vedeme žáky k osvojení strategie asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a 

manipulaci 

- vytváříme různé modelové situace pro nácvik komunikace – informování, odmítání, omluva, prosba, 
přesvědčování, vyjednávání, vysvětlování 

 
Kompetence sociální a personální: 

- navozujeme situace, které  rozvíjejí sociální dovednosti potřebné  pro práci ve skupině – dovednost ustoupit 

od vlastního nápadu, přesvědčit druhé o správnosti své myšlenky, navazovat na myšlenky ostatních a rozvíjet 
myšlenky vlastní 

- formou cvičení rozvíjíme u žáků individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěží a 

konkurence 
Kompetence občanské: 

- vedeme žáky k respektování názorů druhého člověka 

- zařazujeme aktivity vedoucí ke vzájemnému poznávání se ve skupině, ve třídě 
- snažíme se vytvářet u žáků povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování 

druhého 

Kompetence pracovní: 
- motivujeme žáky k utváření  pravidel a jejich dodržování  

- vedeme žáky k využívání získaných vědomostí a dovedností k osobnímu rozvoji 

 

Začlenění průřezových témat: 
V plném rozsahu je využito průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Při hodnocení a klasifikaci posuzujeme: 

Přístup k předmětu – ochota spolupracovat v rámci svých možností, zodpovědné plnění úkolů a aktivit, 
dodržování pravidel 

Koncentrace na práci – soustředěnost na  plnění vlastního úkolu  nebo jeho části, ucelené vypravování zadaného 

úkolu 
Komunikaci – úroveň vyjadřování, používání slušných výrazů, kultivované sdělování informace (podle věku a 

osobních dispozic), verbální i neverbální komunikaci se svými vrstevníky i s dospělými 

Úroveň materiálů a pomůcek – zodpovědná příprava na vyučování (potřebné pomůcky), vypracování domácích 
úkolů (obsah, kvalita vypracování, včasné odevzdání) 

 

Práce s nadanými žáky: 
- samostatná práce s textem, vlastní návrhy pro ankety, zpracovávání složitějších témat / úkolů 
- při skupinové práci vede skupinu (poradce pro ostatní žáky) 

- řídí diskusi žákovské skupiny 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
- ověření pochopení psaného textu, formulace otázek 

- pomoc při vyplňování osobních dotazníků, testů osobnosti, ponechat dostatek času na vypracování 
písemného projevu 

- zohlednění písemného projevu při vypracování referátů, domácích prací  (možnost vypracovat na PC) 

- zadávat takové dílčí úkoly, aby odpovídaly individuálním možnostem žáka – umožnit mu zažít pocit úspěchu 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

OsV – 6. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 

v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s 

druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 
VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 

společenského soužití 

VO-9-1-07p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích a rozlišuje projevy 

nepřiměřeného chování a porušování společenských norem 
 

 dodržuje stanovené pravidla 

 respektuje názor většiny 

 vhodným způsobem reaguje na kritiku 

 vhodným způsobem řeší konflikty 

 zaujímá svou roli ve skupině 

 respektuje a dodržuje stanovené pravidla 

 vhodným způsobem reaguje na kritiku 

 vhodným způsobem řeší konflikty 
 

Společná pravidla, normy 
Role ve skupině 

Kritika a sebekritika, hodnocení 

OSV 

- Sebergulace a sebeorganizace 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových 

vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 

koriguje své chování a jednání 

 vyjadřuje vlastní názor, vhodně ho obhajuje 

 posoudí vhodnost svého chování i chování druhých 

 uvědomuje si rozdílnost vnímání sebe sama: jak se vidím já x 
jaký jsem x jak mě vidí druzí 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Naše třída 

Vlastnosti 

Co o sobě víme 

Jak mě vidí druzí 
Práva a povinnosti žáků školy 

OSV 

- Komunikace 

- Sebepoznání a sebepojetí 

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

vztahů v komunitě 

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i 
členy rodiny 

 

 naslouchá názoru druhého 

 vyjadřuje své názory, pocity 

 snaží se v kolektivu rozvíjet dobré vztahy a předcházet 
konfliktům 

 vyhledává v textu podstatné údaje 

 stručně zapíše důležité části textu 

 vytvoří kontrolní otázky k obsahu textu 

 vlastními slovy reprodukuje čtený text (učební látku) 

 doplní obrázek, text, výtvor dle vlastního nápadu, slovy vyjádří 
a prezentuje svůj nápad (dílko) 

Umíš se učit? 

Styl učení 
Práce s textem 

Typy paměti 

Cvičení na rozvoj paměti, pozornosti, tvořivosti 
Co ovlivňuje náš výkon, učení (tréma, strach) 

KURZ OSV 6 

Komunikace ve skupině 
Vztahy v kolektivu 

Respektování stanovených pravidel 

Práce podle instrukcí psaných a vyslovených 

OSV 

- Řešení problémů a rozhodovací 
schopnosti 

- Seberegulace a sebeorganizace 

- Psychohygiena 
- Kreativita 
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OsV – 7. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné 

solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v 

případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v 
situacích ohrožení a obrany státu 

 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 

způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 

menšinám  
( Člověk a společnost – výchova k občanství) 

VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi 

lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům 

VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 

minoritních skupin ve společnosti 
 

 učí se být vnímavý vůči lidem, kteří potřebují pomoci 

 přemýšlí o možném řešení různých problémových situací 

 zamýšlí se nad některými příčinami válek a důsledky, které tyto 
konflikty přináší 

 učí se rozpoznávat základní demokratické a nedemokratické 
principy 

 učí se přistupovat k druhým lidem bez předsudků a vcítit se do 
situace diskriminovaného člověka 

 učí se respektovat odlišné kultury a formy náboženství 

 vyjádří nahlas své myšlenky 

 naslouchá sdělením druhého 

 snaží se o monolog i dialog 

 vyhledává potřebné informace, přiměřeně je třídí, pracuje s nimi 

 rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je 

ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům 

 respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních 

skupin ve společnosti 

Já a ti druzí 

Lidé v náročných životních situacích (drogová závislost, 

bezdomovectví, tělesně a duševně postižení lidé) 

Rozvojová spolupráce (chudoba, dětská práce) 
Krizové oblasti světa (válečné konflikty, nedemokratické 

státy) 

Rasismus, xenofobie (menšiny, romská problematika, 
neonacismus) 

Odlišnost kultur 

Cvičení na řešení různých životních situací 
Vnímání, prožívání, poznávání  a posuzování skutečnosti, 

sebe i druhých lidí 

OSV 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

- Kooperace a kompetice      

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných charakterových 

vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 

koriguje své chování a jednání 
 (Člověk a společnost – člověk jako jedinec)  

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 

hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit 
jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

(Člověk a společnost – člověk jako jedinec) 
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním 

uplatněním 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 

dosahování cílů a překonávání překážek 

 (Člověk a společnost – člověk jako jedinec) 
VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, 

překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 
VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány 

 prezentuje před skupinou svou práci 

 vyjadřuje se kriticky k chování a jednání svému i druhých 

 sestaví svůj žebříček hodnot 

 formuluje své osobní klady i zápory 

 zhodnotí své chování vůči sobě samému, svým vrstevníkům i 

dospělým 

 navrhne způsoby v čem a jak se zlepšit, které stránky svého 

chování posilovat 

 formuluje své osobní klady i zápory 

 navrhne způsoby v čem a jak se zlepšit, které stránky svého 
chování posilovat 

 formuluje své nejbližší plány 

 

Systém osobních hodnot, techniky sebehodnocení 
Projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení jednání 

Moje osobnost 

Můj vztah k sobě samému (mé klady a zápory, hodnoty) 
Mé schopnosti, dovednosti, zájmy 

Co chci x mohu 

Jak poznávám, vnímám, myslím 
Mé cíle, ambice, předsevzetí 

Já x svědomí, egoismus 
 

OSV 

- Poznávání lidí 

- Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 
- Sebepoznávání a sebepojetí 

- Rozvoj schopností poznávání 

- Seberegulace a sebeorganizace 
- Psychohygiena 

- Kreativita 

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 

(Výchova ke zdraví) 

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám 
brutality a násilí 

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 

(Výchova ke zdraví)  
VZ-9-1-13p uplatňuje osvojené sociální dovednosti při 

kontaktu se sociálně patologickými jevy 

 vyjádří verbálně i neverbálně svůj negativní postoj 

 v modelové situaci předvede odmítavý postoj proti manipulaci 

 vysvětlí negativní vliv návykových látek na zdraví i chování 

jedince 

 vyhledá příklady manipulace a agrese 

 diskutuje ve skupině o vlivu ostatních na jedince 

 v modelové situaci předvede odmítavý postoj proti manipulaci 

 vysvětlí negativní vliv návykových látek na zdraví i chování 
jedince 

 

Kurz OSV7 – Prevence proti sociálně patologickým 

jevům 
OSV 

- Psychohygiena 

- Seberegulace a sebeorganizace 
- Sebepoznání a sebepojetí 

- Mezilidské vztahy 

- Komunikace 

 

 


