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II  20    Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova (TV) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Vyučovací předmět tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové schopnosti a na základě toho 
rozvíjet své pohybové dovednosti. Cílem je, aby žáci samostatně zařazovali do svého života pohybové aktivity 

sloužící k jejich optimálnímu rozvoji zdatnosti, výkonnosti,k regeneraci, kompenzaci různého zatížení a pro 

podporu svého zdraví. Pro žáky se zdravotním omezením jsou zařazeny prvky Zdravotní tělesné výchovy (ZdrTV). 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět tělesná výchova má časovou dotaci dvě hodiny týdně v každém ročníku.V 8. a 9. ročníku  si žáci mohou 
vybrat volitelný předmět Sportovní hry (2 hodiny týdně), který dále rozvíjí jejich pohybové vzdělávání. 

Na druhém stupni jsou žáci děleni v rámci ročníku na skupiny chlapci a dívky.Výuka probíhá v zimním období 

v tělocvičně v letním na školním hřišti.Některé činnosti jsou praktikovány na k tomu určených sportovištích nebo 
v přírodě.V sedmém ročníku je žákům nabízen lyžařský kurz. 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- motivujeme žáky k výběru metod, které jim slouží k poznávání pohybových schopností a rozvoji pohybových 

dovedností  
- vedeme žáky k aktivnímu zájmu o sport a zdraví způsob života 

- učíme žáky používat správné názvosloví 

Kompetence k řešení problémů 
- motivujeme žáky k výběru metod, které odstraňují jejich pohybové nedostatky a korigují zdravotní oslabení 

- vedeme žáky k aktivnímu řešení problémů sloužících k dosažení nejlepších výsledků ve sportovních 

soutěžích a  týmových utkání 
Kompetence komunikativní 

- vedeme žáky k vyslechnutí a porozumění pokynům vedoucího družstva 

- vedeme žáky k diskuzi o taktice družstva 

- učíme žáky  pořizovat a prezentovat zápisy sportovních soutěží a týmových utkání 

Kompetence sociální a personální 

- dbáme na  dodržování pravidel fair play 
- vedeme žáky ke spolupráci a rozdělování úkolů ve sportovním družstvu 

- vedeme žáky ke spolupráci při odstraňování chyb v pohybových dovednostech 

- klademe důraz na dopomoc a záchranu při cvičení 
Kompetence občanské 

- motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do sportovních aktivit 

- učíme žáky poskytovat první pomoci při úrazu 
- učíme žáky respektovat zdravotní oslabení ostatních žáků 

- vedeme žáky k dodržování pravidel ve sportu i v běžném životě 
Kompetence pracovní 

- vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti při sportu i v běžném životě 

- vedeme žáky k vyhledávání a minimalizaci možných rizik při pohybových činnostech 
- učíme žáky měřit a zpracovávat výsledky sportovních výkonů 

 

 
Začlenění průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

- Sebepoznávání,  
- Seberegulace 

- Komunikace 

- Řešení problémů 
- Psychohygiena. 

Mediální výchova (MEV) 

- Zpracování a prezentace výsledků 
 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Kritéria pro klasifikaci: 
- snaha a aktivita při hodině 

- dodržování stanovených pravidel a pokynů pro bezpečnost 

- připravenost na hodinu (vhodný cvičební úbor) 
 

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky: 
Sportovně nadaní žáci reprezentují školu ve sportovních soutěžích, na které jsou připravování individuálně během 

výuky nebo v zájmových sportovních kroužcích. 

 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
Pro žáky se zdravotním oslabením jsou zařazovány v hodinách tělesné výchovy kompenzační cvičení a prvky 
zdravotní tělesné výchovy 

 

 

  



   2 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: 

TV – 6. a 7. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním účelem 
 

 pravidelně cvičí a sportuje Správné držení těla  
Protahovací, kompenzační, relaxační a posilovací cvičení 

OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

 VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 

organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 

situacím) 

 využívá cvičení při kompenzaci jednostranné zátěže(fyzické i 
psychické) 

Kompenzační a relaxační cvičení 
Správné dýchání 

OSV 

Psychohygiena 

 TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 

nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 
pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně zdokonalování 
základních lokomocí 

 sám usiluje o zlepšení své zdatnosti pro něj vhodnými 

prostředky 

 usiluje o zlepšení své zdatnosti pro něj vhodnými prostředky 

Význam pohybu pro zdraví 

Široká nabídka sportovních aktivit 

 

 

 TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou činností 

a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly 

 TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její 

ukončení 
 

 je schopen individuálního rozcvičení, po skončení zátěže zvládá 

uvolnění nejzatíženějších částí těla 

 je schopen individuálního rozcvičení a uvolnění po zátěži 

Průpravná,kompenzační, protahovací, uvolňovací a 

relaxační cvičení; Strečink 

 

 TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 

se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 

neslučitelné se zdravím a sportem 
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 

ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 
 

 rozpozná nebezpečí drog a dopinku a odmítá je 

 pohybovou aktivitu upraví podle klimatických podmínek 
 

 odmítá drogy a dopink 

 

 pohybovou aktivitu upraví podle klimatických podmínek 
 

 

Drogy a dopink 

Klimatické podmínky a sport 

 

 TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první 
pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 
TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 

silničním provozu 
        -           využívá základní kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy 
        -           chápe zásady zatěžování; jednoduchými 
zadanými testy, změří úroveň své tělesné zdatnosti 

  

 přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a prostředí 

 umí poskytnout základní první pomoc 

 
 

 

 umí poskytnout základní první pomoc 

 chová se bezpečně v přírodě a silničním provozu 

Nebezpečí při sportu 
První pomoc při zranění 

 

 ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

 ZTV-9-1-01p uplatňuje odpovídající vytrvalost a 

cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

 aktivně usiluje o korekci svého zdravotního omezení 
 

 usiluje o korekci svého zdravotního omezení 

 

Příčiny a důsledky zdravotního oslabení 

Speciální cvičení pro daná zdravotní oslabení 

 

 ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 

pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 

provedení 

 ZTV-9-1-02p zařazuje pravidelně a samostatně do svého 

 pravidelně zařazuje cviky vhodné pro své zdravotní omezení 

 

 

 

 pravidelně zařazuje cviky vhodné pro své zdravotní omezení 

Speciální cvičení pro daná zdravotní oslabení  
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pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 

provedení 
 

 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení 

  

 aktivně se vyhýbá nevhodným cvikům 

 
 

 

 aktivně se vyhýbá nevhodným cvikům 
 

Základní druhy zdravotního oslabení 

Příčiny a důsledky zdravotního oslabení 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ  POHYBOVÉ DOVEDNOSTI 

 TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve 

hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

 TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech 
 

 zná různé pohybové hry a používá je v běžném životě Pohybové hry 

Závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením 

 

  zvládá podle svých předpokladů sestavu na žíněnkách, hrazdě a 
kruhách 

 zvládá skoky z trampolínky do duchen  

 v rámci svých možností vyšplhá po tyči  

Sportovní gymnastika; Akrobacie – kotouly vpřed a 

vzad, stoj na rukou, obraty, rovnovážné polohy; Hrazda 
po ramena – výmyk s dopomocí, přešvihy únožmo, 

seskok zákmihem, sešin vpřed; Kruhy po ramena – kotoul 

vpřed a vzad, svis vznesmo,střemhlav; Přeskok přes kozu 
– roznožka,skrčka; Trampolínka – skoky do duchen 

Šplh na tyči 

 

  zvládá podle svých předpokladů cvičení na hudbu Rytmická gymnastika; Cvičení na hudbu 
Sestava se švihadlem 

 

  podle svých předpokladů zvládá techniku jednotlivých 

atletických disciplin 

 užívá k rozcvičení atletickou abecedu 

Atletika; Atletická abeceda; Sprint na 60m – technika 

běhu, starty; Skok daleký a vysoký – technika; Hod 

kriketovým míčkem – technika; Vytrvalostní běh – 
souvislý běh do 1000m, běh v terénu 

 

  v rámci svých možností zvládá základy sportovních her, 

uplatňuje je při hře 

Sportovní hry; Košíková –uvolňování s míčem, bez 

míče, přihrávka, střelba, hra podle zjednodušených 
pravidel; Přehazovaná – hra podle pravidel 

Volejbal – nácvik přihrávek obouruč vrchem a spodem 

Kopaná, florbal, ringo - hra 

 

  podle svých předpokladů zvládá techniku sjezdového a 
běžeckého lyžování 

Základy sjezdového a běžekého lyžování 
Výuka jízdy na snowboardu (pro zájemce) 

Lyžařský kurz 7.ročník 

 TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

 

 rozpozná vlastní nedostatky, usiluje o zlepšení 
 

 

 rozpozná vlastní nedostatky, usiluje o zlepšení 
 

Sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
Technika pohybových činností 

Pravidla sportovních her 

OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uživatele internetu 

 TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na 

úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

 používá správné názvosloví, dodržuje domluvené povely a 

signály 
 

 

 používá základní názvosloví, dodržuje domluvené povely a 

signály 

Komunikace v TV (názvosloví, povely, signály) OSV 

Komunikace 

 TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu 

přírody při sportu 

 TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní 

 ve sportu uplatňuje pravidla fair-play, respektuje druhé 
 

 

 

 ve sportu uplatňuje pravidla fair-play, respektuje druhé 

Historie olympijských her; MOV,ČOV 
Významné soutěže a sportovci současnosti 
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olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu 

přírody při sportu 
 
 

 TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 podřídí svůj výkon dohodnuté taktice družstva a dodržuje daná 
pravidla 

 podřídí svůj výkon dohodnuté taktice družstva a dodržuje daná 
pravidla 

Hra podle platných nebo dohodnutých pravidel 

Taktika družstva 
OSV 

Komunikace 

 TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a 

výkony a vyhodnotí je 
 

 změří sportovní výkony, zapíše výsledky 

 

 změří sportovní výkony, zapíše výsledky 

Měření délky,času, výšky; Práce s pásmem, stopkami 

Evidence výsledků 
MEV 

Tvorba mediálního sdělení 

 TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 

turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zorganizuje hry a soutěže na úrovni třídy(ročníku) 

 

 

 spolurozhoduje při hrách a soutěžích 

Hry 

Soutěže 
OSV 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

 vyhodnotí naměřená data a prezentuje je ostatním Zpracování výsledků 
Tabulky 

 

 TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

 účastní se her a soutěží v roli hráče, diváka 
 

 účastní se her a soutěží v roli hráče, diváka 

 

Hra podle platných pravidel  

 

TV – 8. a 9. ročník 

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

mezipředmětové vztahy 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ 

 TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním účelem 
 

 pravidelně cvičí a sportuje Správné držení těla, protahovací, kompenzační, relaxační 

a posilovací cvičení 
OSV 

Psychohygiena 

 VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 

organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím) 

 využívá cvičení při kompenzaci jednostranné zátěže(fyzické i 
psychické) 

Kompenzační a relaxační cvičení 
Správné dýchání 

OSV 

Psychohygiena 

 TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 

nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

 TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně 

pohybových schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně zdokonalování 
základních lokomocí 

 sám usiluje o zlepšení své zdatnosti pro něj vhodnými 

prostředky 

 usiluje o zlepšení své zdatnosti pro něj vhodnými prostředky 

Význam pohybu pro zdraví 

Široká nabídka sportovních aktivit 
OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

 TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou činností 
a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly 

 TV-9-1-03p cíleně se připraví na pohybovou činnost a její 

ukončení 
 

 je schopen individuálního rozcvičení, po skončení zátěže zvládá 
uvolnění nejzatíženějších částí těla 

 je schopen individuálního rozcvičení a uvolnění po zátěži 

Průpravná,kompenzační,protahovací, uvolňovací a 

relaxační cvičení, strečink 
OSV 

Seberegulace a sebeorganizace 

 TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné 
se sportovní etikou a zdravím; upraví pohybovou aktivitu 

vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 

 TV-9-1-04p odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem 
TV-9-1-04p vhodně reaguje na informace o znečištění 

ovzduší a tomu přizpůsobuje pohybové aktivity 
 

 rozpozná nebezpečí drog a dopinku a odmítá je 

 pohybovou aktivitu upraví podle klimatických podmínek 

 

 odmítá drogy a dopink 
 

 pohybovou aktivitu upraví podle klimatických podmínek 
 

 

Drogy a dopink 

Klimatické podmínky a sport 
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 TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 

činnost 

TV-9-1-05p uplatňuje základní zásady poskytování první 
pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného 
TV-9-1-05p uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v 
silničním provozu 
        -           využívá základní kompenzační a relaxační 

techniky k překonání únavy 
        -           chápe zásady zatěžování; jednoduchými 

zadanými testy, změří úroveň své tělesné zdatnosti 

  

 přizpůsobí pohybové aktivity svým schopnostem a prostředí 

 umí poskytnout základní první pomoc 
 

 

 

 umí poskytnout základní první pomoc 

 chová se bezpečně v přírodě a silničním provozu 

Nebezpečí při sportu 

První pomoc při zranění 

Pravidla silničního provozu 

Kurz cykloturistiky (8.ročník) 

Ekologicko turistický kurz (9.ročník) 

 ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 

cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

 ZTV-9-1-01p uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

 aktivně usiluje o korekci svého zdravotního omezení 

 

 usiluje o korekci svého zdravotního omezení 
 

Příčiny a důsledky zdravotního oslabení 

Speciální cvičení pro daná zdravotní oslabení 
 

 ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do svého 

pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 

provedení 

 ZTV-9-1-02p zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální 
provedení 
 

 pravidelně zařazuje cviky vhodné pro své zdravotní omezení 

 
 

 

 pravidelně zařazuje cviky vhodné pro své zdravotní omezení 
 

Speciální cvičení pro daná zdravotní oslabení  

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

ZTV-9-1-03p vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení 

  

 aktivně se vyhýbá nevhodným cvikům 

 

 

 

 aktivně se vyhýbá nevhodným cvikům 

 

Základní druhy zdravotního oslabení 

Příčiny a důsledky zdravotního oslabení 

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ  POHYBOVÉ DOVEDNOSTI 

 TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech 

 TV-9-2-01p zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, 

při rekreačních činnostech 

 zná různé pohybové hry a používá je v běžném životě Pohybové hry 
Závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením 

 

  zvládá podle svých předpokladů cvičení na hudbu Rytmická gymnastika, Cvičení na hudbu 

Sestava se švihadlem 

 

  podle svých předpokladů zvládá techniku jednotlivých 

atletických disciplin 

 užívá k rozcvičení atletickou abecedu 

Atletika, Atletická abeceda; Sprint na 60m – technika 

běhu, starty; Skok daleký a vysoký – technika; Vrh koulí 

– technika; Vytrvalostní běh – souvislý běh do 1500m, 
běh v terénu 

 

  v rámci svých možností zvládá základy sportovních her, 

uplatňuje je při hře 

Sportovní hry; Košíková –uvolňování s míčem, bez 

míče, střelba obrana(osobní,zónová), útok,herní 

kombinace, hra podle pravidel 
Volejbal – nácvik přihrávek obouruč vrchem a spodem, 

úder jednoruč (podání, smeč), blokování, hra na 
nahrávače, hra dvojic, hra podle pravidel 

Kopaná, Florbal, Ringo,Softbal - hra 

 

  zvládá podle svých předpokladů sestavu na žíněnkách, hrazdě a 
kruhách 

Sportovní gymnastika; Akrobacie – kotouly vpřed a 

vzad; Stoj na rukou do kotoulu, Obraty; Rovnovážné 
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 zvládá skoky z trampolínky do duchen  

 v rámci svých možností vyšplhá po tyči  

polohy, Přemet stranou; Hrazda po ramena – výmyk, 

podmet; Přešvihy únožmo, Seskok zákmihem; Kruhy po 

ramena(doskočné) –Svis vznesmo, střemhlav, Komíhání 

ve svisu; Přeskok přes kozu – roznožka,skrčka; 

Trampolínka – skoky do duchen, nácvik salta; Šplh na 

tyči 

 TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 

TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí příčiny nedostatků 

 rozpozná vlastní nedostatky, usiluje o zlepšení 
 

 

 rozpozná vlastní nedostatky, usiluje o zlepšení 

 

Sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
Technika pohybových činností 

Pravidla sportovních her 

OSV 

Sebepoznání a sebepojetí 

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ 

 TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 

uživatele internetu 

 TV-9-3-01p užívá osvojovanou odbornou terminologii na 
úrovni cvičence, rozhodčího, diváka 

 používá správné názvosloví, dodržuje domluvené povely a 

signály 
 

 

 používá základní názvosloví, dodržuje domluvené povely a 
signály 

Komunikace v TV (názvosloví, povely, signály)  

 TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 

handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu 

přírody při sportu 

 TV-9-3-02p naplňuje ve školních podmínkách základní 

olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu 

přírody při sportu 
 
 

 ve sportu uplatňuje pravidla fair-play, respektuje druhé 
 

 

 

 ve sportu uplatňuje pravidla fair-play, respektuje druhé 

Historie olympijských her; MOV,ČOV, olympijská charta 
Významné soutěže a sportovci současnosti 

 

 TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 TV-9-3-03p dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 

vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

 podřídí svůj výkon dohodnuté taktice družstva a dodržuje daná 

pravidla 

 podřídí svůj výkon dohodnuté taktice družstva a dodržuje daná 

pravidla 

Hra podle platných nebo dohodnutých pravidel, Taktika 

družstva 

OSV 

Komunikace 

 TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

 TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony a vyhodnotí je 
 

 změří sportovní výkony, zapíše výsledky 
 

 změří sportovní výkony, zapíše výsledky 

Měření délky,času, výšky; Práce s pásmem, stopkami 
Evidence výsledků 

M, F 

MEV 

Stavba mediálních sdělení 

 TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; 

spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 TV-9-3-06p spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

 zorganizuje turnaje neb soutěže na úrovni třídy, školy 
 

 

 spolurozhoduje při hrách a soutěžích 

Hry; Soutěže OSV 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

 vyhodnotí naměřená data a prezentuje je ostatním Zpracování výsledků; Tabulky  

 TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 TV-9-3-04p rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 

vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka 

 účastní se her a soutěží v roli hráče, diváka, organizátora, 

rozhodčího 

 účastní se her a soutěží v roli hráče, diváka, rozhodčího 

Hra podle platných pravidel  

 


