
5.20.4 Sportovní výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
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       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

 

Název předmětu Sportovní výchova 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět Sportovní výchova (Sv) navazuje na předmět Tělesná výchova a výrazným způsobem 
formuje u těchto žáků kladný postoj k celoživotní pohybové aktivitě a zdravému způsobu života. Pohyb by se 
měl stát pravidelnou součástí způsobu života dítěte i budoucího dospělého jedince nejen ve smyslu 
pěstování zdraví, zdatnosti, regenerace a rekreace, ale i jako smysluplná a psychicky a sociálně uspokojující 
aktivita volného času po celý život. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Časová dotace vyučovacího předmětu: 
6. - 7. ročník – 2 hodiny týdně 
8. - 9. ročník – 2 hodiny týdně 
Cílové zaměření v 6. - 9. ročníku 
Cílové zaměření volitelného předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka: 
k získávání pohybových dovedností použitelných pro školní a mimoškolní soutěže 
k průpravě a nácviku těchto dovedností u individuálních sportů stejně jako u HČJ a HČD vybraných 
sportovníchher 
ke schopnosti (sebe)organizace při pohybových činnostech a jejich případné rytmizaci 
k pěstování žádoucích postojů, tj. zdravému způsobu života, důslednosti a toleranci, úctě k soupeři, 
rozhodčímu a spoluhráčům, fair play jednání 
k odmítání neetických podpůrných prostředků (doping) a k širšímu pohledu na sport 
k pozitivnímu návyku tvorby endorfinů překonáváním tréninkové a soutěžní zátěže 
k cílenému sebezdokonalování pohybového režimu týdne 
k podpoře každého žáka k jeho nejlepšímu výkonu, kladení individuálních výkonnostních cílů 
k podpoře všech při jejich úsilí, i když nebudou vyhrávat 
k zajištění vyšší míry bezpečnosti a sebeochrany 



Název předmětu Sportovní výchova 

k nezapomenutelnému a neopakovatelnému prožitku, dobrodružství a akčnosti 
k odmítnutí návykových látek 
Místo realizace: 
Sokolovna, školní hřiště, zámecký park, sportovní areál „U Kosa“ 
Formy realizace: 
Činnost jednotlivce, ve dvojicích, ve skupinách (týmech), příprava na okruh soutěží (školní, ASSK apod.), 
cvičení a hry v přírodě 

Mezipředmětové vztahy  Tělesná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
-dovede uplatnit osvojené modely činností k vybudování pozitivního vztahu ke zdravému životnímu stylu a 
k odpovědnosti za svézdraví 
- osvojuje si nové pohybové činnosti a návyky 
- dokáže pracovat individuálně, ve dvojicích a ve skupinách (týmech) 
- zvládá pravidla a dokáže je respektovat a řídit se jimi 

Kompetence k řešení problémů: 
- dokáže díky pohybu prožívat pozitivně různé individuální i sociální situace a dokáže je i řešit 
- vystupuje v roli rozhodčího (pravidla, posouzení situace, rozhodování). 
- dokáže vynaložit úsilí a překonat nepříjemné pocity z únavy, odměnou mu je pocit individuálního nebo 
společenského úspěchu, pocit překonání sama sebe a samozřejmě i vnější ocenění (od učitele, spoluhráčů, 
soupeřů, diváků, rozhodčího, trenéra) 
- dokáže při hře (cvičení) volit vhodné způsoby řešení obdobných nebo nových situací 

Kompetence komunikativní: 
- vnímá a případně předává dál jednoznačné informace týkající se cvičení a sportovní činnosti 
- umí vnímat a používat komunikaci nutnou ke splnění pohybových úkonů svých či skupiny, umí 
využívat výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení 
- umí naslouchat a brát v úvahu názory druhých (spoluhráčů, učitele, rozhodčího, soupeře) 

Kompetence sociální a personální: 
-je schopen střídat různé role ve dvojicích i ve skupině v rámci svých možností. 
- respektuje vazbu mezi úrovní svých schopností a dovedností a hierarchii skupiny. 
- je srozuměn s tím, že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice celého družstva. 



Název předmětu Sportovní výchova 

- akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v jejich rolích za 
pomoci učitele 

Kompetence občanské: 
- je schopen vnímat a respektovat pravidla sportu a fair play 
- dokáže respektovat individuální odlišnosti při hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit 
- je schopen přenést pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty ze sportu do společenské a pracovní 
sféry 
- dokáže ovládat svoje chování, odmítá hrubé nebo nesportovní chování. 

Kompetence pracovní: 
- dokáže překonávat přiměřenou míru psychické i fyzické zátěže s ohledem na individuální parametry 
- je schopen uplatnit získané pohybové dovednosti a znalosti (pravidla, fyziologie, anatomie apod.) 
- dokáže bezpečně a účinně používat sportovní náčiní a nářadí 
- je schopen reagovat na vzniklé situace při sportovní činnosti 
- umí pracovat v týmu a pro tým 

 

Sportovní výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

bezpečnost SV, pravidla, organizace výuky (individuální, skupinová, volná) uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

zná a dodržuje pravidla v zájmu zdraví a bezpečnosti vlastní i skupin  

vhodné oblečení a obutí (bezpečnost) je schopen vlastní průběžné sebekontroly  

nástup a vedení úvodní části, sestava cviků pro společné a individuální rozcvičení dokáže se připravit před pohybovou činností, užívá tělovýchovné názvosloví  

je schopen vést úvodní části hodiny (zahájení, nástup, rozcvičení)  

průběžná informace o fyziologické rovnováze organismu a prostředí zejména při zátěži je schopen vlastní průběžné sebekontroly  



Sportovní výchova 6. ročník  

pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti  

prokazuje zlepšení na konci období v testu (ve hře)  

negativita dopingu a pozitiva endorfinů po překonání přiměřeného stresu (pocity) odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor  

umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu, zaujímá odmítavý postoj 
v praxi a pozitivně působí na mladší spolužáky  

chápe součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku sportovního úspěchu  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

nácvik kombinací v HČJ a v HČD v kolektivních sportech (kopaná, volejbal, basketbal, 
florbal, softbal apod.) 

zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV, SV i mimo  

zvládá specifické HČJ, HČD přiměřené věku a vyspělosti a dokáže je uplatnit v 
jednotlivých sportech (pohyb s míčem, přihrávka, střelba, apod.)  

soutěže jednotlivců, týmů, štafet, spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

pálkovací, síťové a míčové hry spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

závěrečné testy pohybových dovedností se vztahem ke kolektivním sportům umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

příprava na školní a postupové soutěže AŠSK (atletické a běžecké závody, víceboje, 
malá kopaná, florbal, hokejbal, volejbal, basketbal, přehazovaná) 

spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

vyhodnocení nejlepších jedinců, příp. tříd umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

postupný nácvik HČJ, HČD uvedených sportů - ve dvojicích, skupinách umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

vzájemná kontrola spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

obránci x útočníci spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

různé rozměry hřišť, pravidla sportů a disciplín, rozhodčí, kolektivní sporty účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

vstupní informace a ukázka HČJ (daný sport) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  



Sportovní výchova 6. ročník  

rušná část – specifika pro daný sport rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

pohyb po hřišti (specifikace pro daný sport ) rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 

Sportovní výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

bezpečnost Sv, pravidla, organizace výuky (individuální, skupinová, volná) zná a dodržuje pravidla v zájmu zdraví a bezpečnosti vlastní i skupin  

je schopen vlastní průběžné sebekontroly  

vhodné oblečení a obutí (bezpečnost) zná a dodržuje pravidla v zájmu zdraví a bezpečnosti vlastní i skupin  

nástup a vedení úvodní části, sestava cviků pro společné a individuální rozcvičení dokáže se připravit před pohybovou činností, užívá tělovýchovné názvosloví  



Sportovní výchova 7. ročník  

je schopen vést úvodní části hodiny (zahájení, nástup, rozcvičení)  

průběžná informace o fyziologické rovnováze organismu a prostředí zejména při 
zátěži 

odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor  

umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu, zaujímá odmítavý postoj 
v praxi a pozitivně působí na mladší spolužáky  

negativita dopingu a pozitiva endorfinů po překonání přiměřeného stresu (pocity) odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor  

umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu, zaujímá odmítavý postoj 
v praxi a pozitivně působí na mladší spolužáky  

nácvik kombinací v HČJ a v HČD v kolektivních sportech (kopaná, volejbal, basketbal, 
florbal, softbal, přehazovaná apod.) 

pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti  

prokazuje zlepšení na konci období v testu (ve hře)  

soutěže jednotlivců, týmů, štafet zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV, SV i mimo  

chápe součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku sportovního úspěchu  

pálkovací, síťové a míčové hry zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV, SV i mimo  

chápe součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku sportovního úspěchu  

závěrečné testy pohybových dovedností spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

příprava na školní soutěže AŠSK (atletické a běžecké závody, víceboje, malá kopaná, 
florbal, hokejbal, volejbal, basketbal, přehazovaná) 

spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

vyhodnocení nejlepších jedinců, příp. tříd spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

postupný nácvik HČJ a HČD uvedených sportů - ve dvojicích, skupinách zvládá specifické HČJ a HČD přiměřené věku a vyspělosti a dokáže je uplatnit v 
jednotlivých sportech (pohyb s míčem, přihrávka, střelba, apod.)  

umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  
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vzájemná kontrola zvládá specifické HČJ a HČD přiměřené věku a vyspělosti a dokáže je uplatnit v 
jednotlivých sportech (pohyb s míčem, přihrávka, střelba, apod.)  

umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

obránci x útočníci rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

různé rozměry hřišť, pravidla sportů a disciplín, rozhodčí, kolektivní sporty rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

vstupní informace a ukázka HČJ (daný sport) dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

rušná část – specifika pro daný sport dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

pohyb po hřišti (specifikace pro daný sport ) dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 

Sportovní výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 



Sportovní výchova 8. ročník  

Učivo ŠVP výstupy 

bezpečnost Sv, pravidla, organizace výuky (individuální, skupinová, volná) uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

zná a dodržuje pravidla v zájmu zdraví a bezpečnosti vlastní i skupin  

je schopen vlastní průběžné sebekontroly  

vhodné oblečení a obutí (bezpečnost) uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

zná a dodržuje pravidla v zájmu zdraví a bezpečnosti vlastní i skupin  

je schopen vlastní průběžné sebekontroly  

nástup a vedení úvodní části sestava cviků pro společné a individuální rozcvičení dokáže se připravit před pohybovou činností, užívá tělovýchovné názvosloví  

je schopen vést úvodní části hodiny (zahájení, nástup, rozcvičení)  

průběžná informace o fyziologické rovnováze organismu a prostředí zejména při 
zátěži 

odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor  

umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu, zaujímá odmítavý postoj 
v praxi a pozitivně působí na mladší spolužáky  

negativita dopingu a pozitiva endorfinů po překonání přiměřeného stresu (pocity) odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor  

umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu, zaujímá odmítavý postoj 
v praxi a pozitivně působí na mladší spolužáky  

nácvik kombinací v HČJ a v HČD v kolektivních sportech (kopaná, volejbal, basketbal, 
florbal, softbal, přehazovaná apod.) 

pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti  

prokazuje zlepšení na konci období v testu (ve hře)  

soutěže jednotlivců, týmů, štafet zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV, SV i mimo  

chápe součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku sportovního úspěchu  

pálkovací, síťové a míčové hry zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV, SV i mimo  

chápe součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku sportovního úspěchu  

závěrečné testy pohybových dovedností spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

příprava na školní a postupové soutěže AŠSK (atletické a běžecké závody, víceboje, 
malá kopaná, florbal, hokejbal, volejbal, basketbal, přehazovaná) 

spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  
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při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

vyhodnocení nejlepších jedinců, příp. tříd spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

postupný nácvik HČJ, HČD uvedených sportů - ve dvojicích, skupinách zvládá specifické HČJ a HČD přiměřené věku a vyspělosti a dokáže je uplatnit v 
jednotlivých sportech (pohyb s míčem, přihrávka, střelba, apod.)  

umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

vzájemná kontrola zvládá specifické HČJ a HČD přiměřené věku a vyspělosti a dokáže je uplatnit v 
jednotlivých sportech (pohyb s míčem, přihrávka, střelba, apod.)  

umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

obránci x útočníci rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

různé rozměry hřišť, pravidla sportů, rozhodčí, kolektivní sporty rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

vstupní informace a ukázka HČJ (daný sport) dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

rušná část – specifika pro daný sport dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

pohyb po hřišti (specifikace pro daný sport ) dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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Sportovní výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

bezpečnost Sv, pravidla, organizace výuky (individuální, skupinová, volná) uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

zná a dodržuje pravidla v zájmu zdraví a bezpečnosti vlastní i skupin  

je schopen vlastní průběžné sebekontroly  

vhodné oblečení a obutí (bezpečnost) uplatňuje vhodné a bezpečné chování  

zná a dodržuje pravidla v zájmu zdraví a bezpečnosti vlastní i skupin  

je schopen vlastní průběžné sebekontroly  

nástup a vedení úvodní části sestava cviků pro společné a individuální rozcvičení dokáže se připravit před pohybovou činností, užívá tělovýchovné názvosloví  

je schopen vést úvodní části hodiny (zahájení, nástup, rozcvičení)  

průběžná informace o fyziologické rovnováze organismu a prostředí zejména při 
zátěži 

odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor  

umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu, zaujímá odmítavý 
postoj v praxi a pozitivně působí na mladší spolužáky  

negativita dopingu a pozitiva endorfinů po překonání přiměřeného stresu (pocity) odmítá návykové látky jako nezdravý a rizikový faktor  

umí vysvětlit negativa návykových látek a dopingu ve sportu, zaujímá odmítavý 
postoj v praxi a pozitivně působí na mladší spolužáky  

nácvik kombinací v HČJ a v HČD v kolektivních sportech (kopaná, volejbal, 
basketbal, florbal, softbal, nohejbal, ultimate apod.) 

pravidelně a aktivně zařazuje účelné pohybové činnosti  

prokazuje zlepšení na konci období v testu (ve hře)  

soutěže jednotlivců, týmů, štafet zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV, SV i mimo  

chápe součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku sportovního úspěchu  

pálkovací, síťové a míčové hry zvládá pohybové dovednosti a používá je v TV, SV i mimo  

chápe součinnost v časovém stresu a v rychlosti jako podmínku sportovního úspěchu  

závěrečné testy pohybových dovedností v návaznosti na kolektivní sporty spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  
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umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

příprava na školní a postupové soutěže AŠSK (atletické a běžecké závody, víceboje, 
malá kopaná, florbal, hokejbal, volejbal, basketbal) 

spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

vyhodnocení nejlepších jedinců, příp. tříd spolupracuje a využívá taktiku (ve hře i při výuce - tréninku)  

umí překonat pohodlnost a stres z diskomfortu jak ve vlastním zájmu, tak v zájmu 
vztažné skupiny (třída, patra)  

umí předvést získané návyky a dovednosti ve hře  

při hře spolupracuje a volí správnou taktiku  

postupný nácvik HČJ a HČD uvedených sportů - ve dvojicích, skupinách zvládá specifické HČJ a HČD přiměřené věku a vyspělosti a dokáže je uplatnit v 
jednotlivých sportech (pohyb s míčem, přihrávka, střelba, apod.)  

umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

vzájemná kontrola zvládá specifické HČJ a HČD přiměřené věku a vyspělosti a dokáže je uplatnit v 
jednotlivých sportech (pohyb s míčem, přihrávka, střelba, apod.)  

umí posoudit vlastní kondiční stav a při porovnávání s druhými bere ohled na osobní 
dispozice  

obránci x útočníci rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

různé rozměry hřišť, pravidla sportů a disciplín, rozhodčí, kolektivní sporty rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti v soutěži, rozhoduje utkání, turnaje  

účastní se školních turnajů a soutěží, pomáhá s organizací a rozhodováním  

vstupní informace a ukázka HČJ (daný sport) dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

rušná část – specifika pro daný sport dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

pohyb po hřišti (specifikace pro daný sport ) dodržuje činnost sportovní průpravy v rámci přiměřenosti a bezpečnosti  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

 


