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I. 8 TV   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. 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Předmět tělesná výchova má časovou dotaci dvě hodiny týdně v každém ročníku. Žáci mohou vybrat volitelný 

předmět Sportovní hry (1 hodina týdně), který dále rozvíjí jejich pohybové vzdělávání. 
Na prvním stupni probíhá výuka koedukovaně (chlapci a dívky společně po třídách).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 prvním  až čtvrtém ročníku žáci absolvují plaveckou výuku. 
 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 
Kompetence k učení 
1 motivujeme žáky k výběru metod, které jim slouží k poznávání pohybových schopností a rozvoji 

pohybových dovedností 
2 vedeme žáky k aktivnímu zájmu o sport a zdraví způsob života 
3 učíme žáky používat správné názvosloví 
Kompetence k řešení problémů 
4 motivujeme žáky k výběru metod, které odstraňují jejich pohybové nedostatky a korigují zdravotní 
oslabení 
5 vedeme žáky k aktivnímu řešení problémů sloužících k dosažení nejlepších výsledků ve sportovních 
soutěžích a  týmových utkání 
Kompetence komunikativní 
6 vedeme žáky k vyslechnutí a porozumění pokynům vedoucího družstva 
7 vedeme žáky k diskuzi o taktice družstva 
Kompetence sociální a personální 
8 dbáme na  dodržování pravidel fair play 
9 vedeme žáky ke spolupráci a rozdělování úkolů ve sportovním družstvu 
10 vedeme žáky ke spolupráci při odstraňování chyb v pohybových dovednostech 
11 klademe důraz na dopomoc a záchranu při cvičení 
Kompetence občanské 
12 motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do sportovních aktivit 
13 učíme žáky poskytovat první pomoci při úrazu 
14 učíme žáky respektovat zdravotní oslabení ostatních žáků 
15 vedeme žáky k dodržování pravidel ve sportu i v běžném životě 
Kompetence pracovní 
16 vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečnosti při sportu i v běžném životě 
vedeme žáky k vyhledávání a minimalizaci možných rizik při pohybových činnostech 

 
Začlenění průřezových témat: 
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
- Sebepoznávání a sebepojetí 
- Seberegulace a sebeorganizace 
- Komunikace 
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
- Psychohygiena. 
Mediální výchova (MEV) 
- Tvorba mediálního sdělení 
 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Výsledná známka z tělesné výchovy je daná snahou a aktivitou žáka během výuky. 
 

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

výuky nebo ve sportovních kroužcích. 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
Pro žáky se zdravotním oslabením jsou zařazovány kompenzační cvičení a prvky zdravotní tělesné výchovy 
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V - 1. až 3. ročník 
výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
 cvičí a sportuje Široká nabídka sportovních aktivit OSV 

1 Psychohygiena 

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou 

činnost 
 

 cvičí a sportuje dle svých možností 

  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

 zná a hraje různé pohybové hry 

 zvládá podle svých předpokladů 
jednoduché cviky na nářadí 

 zvládá podle svých předpokladů cvičení 
na hudbu 

 podle svých předpokladů zvládá 
techniku jednotlivých atletických disciplin 

 v rámci svých možností zvládá základy 

sportovních her, uplatňuje je při hře 

 zvládá základní plavecké dovednosti 

Pohybové hry 
Závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením 
Sportovní gymnastika 
Akrobacie – kotoul vpřed a vzad; Hrazda po ramena –přešvihy únožmo s 
dopomocí, sešin vpřed 
Kruhy po ramena – kotoul vpřed a vzad, 
Přeskok – nácvik odrazu, výskok na bednu 
Šplh na tyči - nácvik 
Cvičení na hudbu; Sestava se švihadlem 
Atletika; Základy atletické abecedy; Sprint na 50m, starty; Skok daleký 
z místa a rozběhu; Hod kriketovým míčkem – technika; Vytrvalostní běh 

– souvislý běh do 500m, běh v terénu 
Sportovní hry; Přihrávky, vedení míče 
Základy vybíjené, kopané a přehazované 
Plavání; Základní plavecký výcvik 

 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích 
 zná a hraje různé pohybové a sportovní 

hry 

Pohybové a sportovní hry OSV 
1 Komunikace 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

 převléká se do vhodného sportovního 
úboru 

Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity 
Hygiena při Tv 

OSV 
1 Psychohygiena 

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při 
pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické 

návyky při pohybových aktivitách 
        -           projevuje kladný postoj k motorickému učení a 
pohybovým aktivitám 
        -           zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou 

orientaci podle individuálních předpokladů 

 převléká se do vhodnéhe sportovního 
úboru 

 dbá pokynů vyučujícího 

 má zájem o zdokonalení vlastních 

pohybových aktivit 

 respektuje ostatní 

  

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci 

 cvičí podle pokynů vyučujícího Základní tělocvičné názvosloví 
Smluvené povely a signály 

 

TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti 

 cvičí podle pokynů vyučujícího   
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TV - 4. a 5. Ročník 

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

mezipředmětové vztahy 
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného pohybového 
režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 

přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

 pravidelně cvičí a sportuje Protahovací, kompenzační, relaxační a posilovací cvičení OSV 
1 Seberegulace a 
sebeorganizace 

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží 

se začleňovat pohyb do denního režimu 
 pravidelně cvičí a sportuje   

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 

především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním 
svalovým oslabením 

 využívá cvičení při kompenzaci 
jednostranné zátěže (fyzické i psychické) 

Kompenzační a relaxační cvičení 
Správné dýchání 

 

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním svalovým oslabením 
 využívá cvičení při kompenzaci (fyzické 
i psychické) 

  

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 

speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením 

v optimálním počtu opakování 

 pravidelně zařazuje cviky vhodné pro 
své zdravotní omezení 

Konkrétní zdravotní oslabení žáka 
Speciální cvičení pro daná zdravotní oslabení 

OSV 
1 Psychohygiena 

ZTV-5-1-01p zařazuje pravidelně do svého pohybového 

režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 

oslabením v optimálním počtu opakování 

 pravidelně zařazuje cviky vhodné pro 

své zdravotní omezení 

  

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle 

pokynů učitele 

 zvládá techniku vhodných speciální 

cvičení pro své zdravotní omezení 

Speciální cvičení pro daná zdravotní oslabení  

ZTV-5-1-02p zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle 

pokynů učitele 

 zvládá techniku vhodných speciální 
cvičení pro své zdravotní omezení 

  

 
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které 

jsou v rozporu s jeho oslabením 
 zná a využívá své fyzické možnosti Různé druhy cvičení  

ZTV-5-1-03p upozorní samostatně na činnosti (prostředí), 

které jsou v rozporu s jeho oslabením 
 zná a využívá své fyzické možnosti   

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 

pohybových her 

 zvládá podle svých předpokladů 
jednoduché cviky a sestavy na nářadí 

 zvládá podle svých předpokladů cvičení 

na hudbu 

 podle svých předpokladů zvládá 
techniku jednotlivých atletických disciplin 

 v rámci svých možností zvládá základy 

sportovních her, uplatňuje je při hře 

 zná a hraje různé pohybové hry 

 zvládá základní plavecké dovednosti 

Sportovní gymnastika; Akrobacie – kotouly vpřed a vzad, obraty, 
rovnovážné polohy; Hrazda po ramena –přešvihy únožmo, sešin vpřed, 

výmyk; Kruhy po ramena – kotoul vpřed a vzad, svis vznesmo; Přeskok  

pres kozu – roznožka; Šplh na tyči 
Cvičení na hudbu 
Sestava se švihadlem 
Atletika; Základy atletické abecedy; Sprint na 50m, starty; Skok daleký 
z rozběhu; Skok vysoký - nácvik 
Hod kriketovým míčkem – technika 
Vytrvalostní běh – souvislý běh do 800m, běh v terénu 
Sportovní hry; Přihrávky, vedení míče; Základy kopané a přehazované; 

Vybíjená – nácvik a hra podle platných pravidel 
Pohybové hry 
Závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením 
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Plavání 
Základní plavecký výcvik 

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle 

svých pohybových možností a schopností 
 

 

 podle svých možností se 

snaží zdokonalit základní pohybové 
dovednosti 

  

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže 

na úrovni třídy 
 zorganizuje hry a soutěže na úrovni 
třídy 

Hry 
Soutěže 

OSV 
1 Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
2  

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 

běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka 

 dodržuje pravidla bezpečnosti při sportu 

 zajistí pomoc při úrazu 

spolužáka 

Organizace a bezpečnost při sportovních činnostech  

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti  
 dodržuje pravidla bezpečnosti při sportu   

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 

spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

 snaží se rozpoznat chyby v pohybové 
činnosti, po poradě usiluje o jejich nápravu 

Hodnocení a sebehodnocení v dané pohybové činnosti OSV 
1 Sebepoznání a sebepojetí 

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové 

činnosti 
 po poradě se snaží napravit chyby v 

pohybové činnosti 

  

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a 

soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

 dodržuje daná pravidla 

 respektuje ostatní 

Hry a soutěže podle daných pravidel OSV 
1 Mezilidské vztahy 

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play 
        -           zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev 

a správné držení těla 
        -           zvládá podle pokynu základní přípravu organismu 

před pohybovou činností i uklidnění organismu po ukončení 
činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy 

 dodržuje daná pravidla 

 snaží se využít kompenzační cviky 

  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované 

tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, 

popisu cvičení 

 používá základní tělocvičné názvosloví Základní tělocvičné názvosloví, povely a signály  

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s 

předchozími výsledky 
 změří a porovná sportovní výkony Měření, zápis a porovnání výsledků  

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 

aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; 
samostatně získá potřebné informace 

 vyhledá informace o sportovních 

aktivitách a soutěžích 

Informační zdroje 
Školní soutěže 

MEV 
1 Vnímání autora mediálních 
sdělení 

 

 

 


