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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Čtyřletý cyklus (1. – 4. roč.) a vyšší stupeň osmiletého cyklu (kvinta – oktáva) 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu 
 

Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – 

Výchova ke zdraví dle RVP GV (v platném znění). Vyučovací předmět TV navazuje na 

výuku tělesné výchovy ze základní školy a je zaměřen na osvojení a rozvoj pohybových 

dovedností potřebných k využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení 

s návody na korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. TV vede žáky 

k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznání účinků konkrétních 

pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. V TV si žáci zvykají na 

rozličné sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, 

rychlé rozhodování, organizační schopnosti, dodržování pravidel fair play i nutnou míru 

odpovědnosti za své zdraví i zdraví ostatních. 

TV usiluje o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází z motivující 

atmosféry, zájmu žáků a jejich individuálních předpokladů. 

Cílem výuky je na základě radosti z pohybu si osvojovat pohybové dovednosti, uvědomovat 

si význam zdraví, rozvíjet schopnosti komunikace, navazovat dobré vztahy a vytvořit trvalý 

vztah k pohybovým činnostem.  
 

Časové a organizační vymezení 

Tělesná výchova je realizována jako samostatný vyučovací předmět.  

Hodinová dotace v jednotlivých ročnících odpovídá učebnímu plánu – dvě spojené hodiny 

týdně ve všech ročnících čtyřletého cyklu (resp. kvinty až oktávy) = 2 – 2 – 2 – 2 hodin týdně. 

Pro výuku je každá třída rozdělena na dvě skupiny podle pohlaví. V hodinách výuka probíhá 

odděleně pro dívky a hochy.  

V rámci osnov absolvují žáci prvního ročníku (kvinty) lyžařský kurz.  

Protože gymnázium nemá vlastní sportovní tělocvičnu, probíhá výuka tělesné výchovy 

v pronajatých sportovních zařízeních jako např. fotbalový a atletický stadion, sportovní haly 

(ČZ, oblouková, STARZ ) zimní stadion, posilovna v hale STARZ, školní hřiště, okolí školy 
 

Realizovaná průřezová témata: 

Předmět Tělesná výchova vzhledem ke svému obsahu zapojuje tato průřezová témata dle 

RVP GV: 

- Osobnostní a sociální výchova (OSV) – rozvoj pohybových a sportovních dovedností 

a návyků, formulace a dodržování pravidel ve smyslu „fair-play“, týmové spolupráce, 

vzájemná spolupráce a soutěže, poznávání vlastní osobnosti, seberegulace atd. 

- Environmentální výchova (EV) – podpora ekologického myšlení (venkovní 

sportoviště), sportování ve volné přírodě atd. 

- Mediální výchova (MV) – používání mediálních prostředků při pohybových aktivitách  
 

Mezipředmětové vztahy: 

Tělesná výchova dle možností zapojuje tyto mezipředmětové vztahy: 

- Zeměpis – např. orientace v okolí školy (venkovní sportoviště), orientace v přírodě 

(orientační běhy) apod.  

- Biologie – lidské tělo – svalová a kosterní soustava, rozcvičování, prevence úrazů 

apod.  

- Fyzika – těžiště, rovnováha, princip páky apod.  

- Matematika – jednotky (měření času, vzdálenosti atd.) 
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- Občanská výchova – poznávání vlastní osobnosti apod. 

- Český jazyk – sledování informací z oblasti sportu 

- IVT – získávání informací pomocí IT 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
Vycházejí z obecných zásad stanovených RVP GV a ŠVP. Pro vyučovací předmět Tělesná 

výchova jsou konkretizovány v rámci klíčových kompetencí takto: 

 

Kompetence k učení: 

Učitelé TV budou: 

umožňovat zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně 

motivovat žáky výhodami, které skýtá v životě pěkná postava, zdravý životní styl a 

možnost kdykoliv se bez problémů zapojit do skupiny lidí hrajících volejbal (fotbal, 

basketbal, petanque…) ve volném čase s možností navázání nových kontaktů a uváděním 

příkladů z oblasti sportu 

umožňovat žákům organizovat a řídit vlastní učení novým pohybovým dovednostem a 

rozvoj pohybových schopností podle jejich předpokladů 

zapojovat žáky do obsahové a organizační přípravy pohybových činností ve výuce, na 

akcích školy a obce 

hodnotit žáky důsledně podle individuálního zlepšení 

povzbuzovat žáky ke sledování sportovních soutěží a utkání, k jejich porovnávání a 

hodnocení, ke sledování práce rozhodčího 

upozorňovat na informační zdroje (internet, televize, knihy, časopisy) související se 

zdravím a pohybem 

umožňovat diskuzi o těchto informacích  

usměrňovat žáky ke kladné reakci na kritiku, hodnocení a dobře míněné rady 

předkládat žákům dostatek zpětných informací o jejich činnosti a výkonech (i pomocí 

videokamery), umožňovat vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení 

vést k dovednosti porovnat výkony v rámci skupiny a nižších sportovních soutěží 

vytvářet dostatek příležitostí pro osvojení a praktické využití vyrovnávacích cvičení (ve 

škole i mimo školu) 

Formy vzdělávání: soutěže, turnaje, diskuse, testy, samostatné a skupinové práce 

 

Kompetence k řešení problému: 

Učitelé TV budou: 

podporovat žáky ke kreativitě při utváření pohybových skladeb (samostatně nebo ve 

skupinkách), volných gymnastických sestav, při organizaci turnajů a soutěží (ve skupinkách) 

pomáhat žákům pochopit souvislosti mezi jednotlivými obory (tělesnou výchovou, 

výchovou ke zdraví, biologií, ekologií, fyzikou, fyziologií), hledat příčiny problémů a 

směřovat k jejich řešení několika způsoby 

zapojovat žáky do soutěží, turnajů, prezentací a organizace sportovních akcí 

vést žáky k získávání informací o vhodné sportovní výzbroji a výstroji, o zásadách 

hygieny při sportování a po jeho ukončení 

vytvářet představu o správném složení vyučovací jednotky TV pro využití při pohybové 

činnosti ve volném čase  

a poskytovat možnost sestavení a vedení části hodiny 

rozvíjet schopnost odhalovat vlastní chyby, používat odborné názvosloví, gesta, signály a 

jednoduše zakreslit cvičení 
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povzbuzovat k zavádění alternativních řešení ve výběru náčiní, losování, zahájení a 

ukončování sestav, délky hrací doby, úpravy pravidel podle aktuálních podmínek 

přidělením role rozhodčího žákům, je učí jednat přímočaře ve vypjatých situacích, 

vyjádřit svoje názory, hájit svá stanoviska 

Formy vzdělávání: projekty, kurzy, soutěže 

 

Kompetence komunikativní: 

Učitelé TV budou: 

zapojovat žáky do prezentace poznatků, zážitků a výsledků získaných při sledování 

sportovních utkání v médiích, při školních soutěžích a při vyhodnocování svých výkonů  

směřovat žáky k využívání dostupných prostředků komunikace (internet, televize, knihy, 

časopis.…)  

k vyhledávání novinek ve sportovních odvětvích (nová pravidla…) 

vést žáky k používání jasného a stručného vyjadřování zvláště v herních situacích, ke 

vhodné komunikaci mezi sebou, s rozhodčím na hřišti a při vedení družstva 

pomáhat žákům při rozvíjení vztahů se sportovci z jiných škol 

okamžitě řešit otázky šikany, přístupu osobnímu a školnímu majetku 

Formy vzdělávání: mimoškolní aktivity, kooperativní formy výuky, turnaje 

 

Kompetence sociální a personální: 

Učitelé TV budou: 

podporovat u žáků chování v duchu tolerance, hru fair play a schopnost empatie 

informovat o negativech sportu (doping, korupce, přepočítávání výkonnosti na peníze) 

do hodnotového řebříčku žáků zařazovat snahu o zdravý životní styl s velkou mírou 

pohybu 

vést ke spolupráci při dosahování společných cílů ve prospěch skupiny či sportovního 

družstva a k respektování pravidel soutěží a her 

pomáhat nacházet vlastní místo ve skupině a odhadovat důsledky vlastního jednání a 

chování 

stavět žáky při sportu do zodpovědných rolí (kapitán, rozhodčí, organizátor, časoměřič, 

komentátor…) 

vyzvedávat přednosti každého žáka 

Formy vzdělávání: projekty sdružující žáky z různých ročníků, týmová práce, výměnné 

sportovní pobyty 

 

Kompetence občanská: 

Učitelé budou: 

vést žáky ke stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů v rámci získávání pohybových 

dovedností a rozvíjení pohybových schopností ve volném čase  

rozvíjet dovednost poskytnout první pomoc a zachovat se zodpovědně při mimořádné 

události 

Formy vzdělávání: grafické zaznamenávání výkonnostního růstu, kurzy 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo specifickými poruchami učení 

(SPP) umožňujeme integraci a zapojení se do výuky tělesné výchovy. Sportování (pohybové 

aktivity) žáků se SVP nebo SPP jsou zohledňovány podle doporučení pedagogicko-

psychologické poradny (PPP) a lékařské zprávy konkrétními úpravami viz. částečná 

osvobození od určitých sportovních aktivit.  Nedílnou součástí pohybového vzdělávání je též 
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odhalování zdravotních oslabení studentů. Pohybový deficit studentů III. i II. zdravotní 

skupiny je kompenzován formou kompenzačních a výběrových cvičení, která student provádí 

pod dohledem učitele v hodinách povinné TV (nutná spolupráce s rodiči). Ostatní pohybové 

aktivity provádí vždy s ohledem na své zdravotní omezení tak, aby bylo vyhověno 

požadavkům lékaře a zároveň aby se mohl student plnohodnotně zapojit do pohybových 

aktivit v hodinách TV. Samostatné hodiny Zdravotní tělesné výchovy nejsou na škole 

realizovány. 

 

 

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků 

Rovněž péče o nadané studenty je trvalou součástí tělesné výchovy. V hodinách TV je jim 

věnována individuální péče s ohledem na jejich sportovní růst. Talentovaní studenti se 

zúčastňují školních, okresních, krajských i celostátních sportovních soutěží. Škola je též ve 

styku s představiteli a trenéry sportovních oddílů, aby se talentovaní studenti mohli rozvíjet i 

v oblasti výkonnostního a závodního sportu. Velmi sportovně nadaným studentům škola 

umožní stanovení individuálního studijního plánu tak, aby mohl student skloubit studium a 

sport bez závažných problémů.  

 




















































