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NÁZEV 

Výuka předmětu výchova ke zdraví a bezpečí od roku 1918 do současnosti 

ABSTRAKT 

Cíle: Cílem diplomové práce je popsat a porovnat vývojovou tendenci výuky předmětu 

výchova ke zdraví a bezpečí na školách odpovídajících druhému stupni dnešních základních 

škol od roku 1918 do současnosti a porovnat historické kurikulární dokumenty se současným 

kurikulárním dokumentem. Práce má přinést ucelený pohled na problematiku výchovy ke 

zdraví a bezpečí v souvislosti s proměnami našeho školství za posledních více než sto let. 

Metodika: Na základě rešerše odborné literatury a analýzy historických i nyní platných 

kurikulárních dokumentů, učebnic a dalších pramenů byla provedena historicko-

komparativní analýza. 

Výsledky: Bylo zjištěno, že výchova ke zdraví a bezpečí se vyskytuje v osnovách 

a učebnicích v různém rozsahu ve všech zkoumaných obdobích. Dále bylo zjištěno, jak 

a v jakých předmětech jí bylo v různých politických a časových obdobích vyučováno. 

Výsledkem bylo srovnání s předchozími i se současným kurikulárním dokumentem. 

Závěr: Lze říci, že výuka výchovy ke zdraví a bezpečí prolíná v různých intencích 

posledních sto let celým školským systémem v českých zemích. Práce může být námětem 

pro současné tvůrce kurikulárních dokumentů v uvedené oblasti. 
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TITLE 

Teaching the subject of health and safety education from 1918 to the present 

ABSTRACT 

Aims: The aim of this diploma thesis is to describe and compare the developmental tendency 

of teaching the subject of health and safety education in schools corresponding to the second 

stage of today’s primary schools from 1918 to the present and to compare historical 

curricular documents with the current curricular document. The aim is to bring a 

comprehensive view of the issue of health and safety education in connection with the 

changes in our education over the last more than a hundred years. 

Methodology: A historical-comparative analysis based on a search of professional literature 

and an analysis of historical and currently valid curricular documents, textbooks and other 

sources were performed. 

Results: It was found that health and safety education occurs in curricula and textbooks to 

varying degrees in all research periods. It was also found out how and in what subjects it 

was taught in different political and time periods. The result was a comparison with previous 

and current curricular documents. 

Conclusion: It can be said that the teaching of health and safety education permeates the 

entire school system in the Czech lands in various intentions over the last hundred years. 

The thesis can be helpful for current creators of curricular documents in this area. 
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Úvod  

Diplomová práce představuje analýzu a komparaci výuky předmětu výchova ke zdraví 

a bezpečí žáků věkem odpovídajícím dnešnímu druhému stupni základní školy, a to od roku 

1918 po současnost. Jde o rešerši odborné literatury, rozbor dobových zákonů, kurikulárních 

dokumentů, odborných studií i používaných učebnic a vyhledávání výukových obsahů 

vztahujících se k uvedené edukaci v jednotlivých předmětech. Učivo v dobových kurikulárních 

dokumentech je prostřednictvím komparativní analýzy srovnáno s učivem nalezeným 

v předchozích materiálech, ale i učivem dnešním, které je obsaženo v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání pro druhý stupeň základní školy. 

Protože uvedené učivo prolínalo učebními obsahy mnoha vyučovacích předmětů, navíc 

v počátcích samostatné republiky nebyla ještě jednotná školská soustava, učební předměty 

měnily názvy, byly používány staré osnovy či za protektorátu učebnice s viditelnými 

cenzurními zásahy, je nutné snažit se o postup, který by bylo možné aplikovat na uvedené 

dokumenty i přes jejich nejednotnost, různorodost a obsahový potenciál. Záleží na tom, do jaké 

míry je možné sehnat pramenné informace a uspořádat je synteticky i analyticky do jakési 

dějinné linie a zároveň propojit s ideovou, politickou, vědeckou a ideologickou situací 

konkrétní doby. 

Téma výzkumu má široký záběr. V současnosti je otázka výchovy ke zdraví a bezpečí 

velice aktuální a diskutovaná a bude nutné její obsah neustále doplňovat a aktualizovat. Mým 

cílem je kromě historického a heuristického pohledu a popisu výše uvedené problematiky také 

možnost přispět k nalezení skrytých nebo dávno zapomenutých námětů k výuce výchovy ke 

zdraví a bezpečí, jež by mohly přispět k diskuzi a být použity při vytváření kurikulárních 

dokumentů všech úrovní. 

Velká pozornost musí být věnována též politické, vědecké a didaktické návaznosti 

s přihlédnutím na typ školského systému, jež je v danou chvíli analyzován a dále rovněž 

ovlivňování kurikulárních dokumentů uvedenými aspekty. Zajímavé je analyzování těchto 

dokumentů vzniklých v naprosto rozdílných politických a společenských podmínkách, které se 

v posledních více než sto letech často střídaly. 

Téma jsem zvolil, protože moderní historie našeho školství představující 

v dlouhodobém měřítku velice zajímavý proces by mohla být v mnohém velice inspirativní 

a též jsem chtěl zjistit, zda propaganda, politika, ideologie a v neposlední řadě vývoj vědy 

a společnosti mají zásadní vliv na učivo prezentované pomocí kurikulárních dokumentů 

a učebnic napříč zkoumanými obdobími. 
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Bylo by dobré, kdyby některé nápady předchůdců tvůrců dnešních kurikulárních 

dokumentů posloužily pro inspiraci tvůrcům současným a znovu byly oživeny již dávno 

zapomenuté aspekty výuky výchovy ke zdraví a bezpečí. Přínosný by též mohl být fakt, že 

bychom se zároveň mohli dozvědět, jaká nebezpečí číhala na žáky v dřívějších dobách a jak 

bylo nahlíženo na zdraví a bezpečí z edukačního pohledu. 
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1 Historický výzkum dějin pedagogiky 

1.1 Dějiny školství z pohledu historického výzkumu 

Dějiny pedagogiky jsou v tradiční struktuře pedagogických věd považovány za jednu ze 

základních pedagogických disciplín. Jejich předmět je možné vymezit například jako zkoumání 

a poznávání minulosti lidstva, především té její části, jež se pojí s nejrůznějšími aktivitami nebo 

činnostmi lidí v oblasti výchovy a vzdělávání v nejširším slova smyslu. Zounek (2014) dělí 

tento předmět do dvou základních oblastí, a to jsou dějiny pedagogické teorie, které se zaměřují 

na zkoumání teoretických názorů či koncepcí významných myslitelů, vědců a teoretiků 

pedagogiky zabývajících se otázkami výchovy, a vzdělávání a dějiny školství, jež se orientují 

zejména na zkoumání reálně existujících útvarů školských i mimoškolských institucí či 

organizací v minulosti. V novější práci vnímá historický pramen Zounek (et al., 2017a) jako 

zásadní zdroj poznání minulosti, protože jde o zdroj blízký historickému ději nebo jde přímo 

o součást či výsledek takového děje. Pramen je součást a mnohdy také výsledek historického 

procesu a je danému jevu v minulosti blízký časově i prostorově. Shromáždění všech 

dostupných zdrojů poznání minulosti k danému tématu či výzkumu, zejména pak pramenů, 

jejich studium a intepretace jsou alfou a omegou valné většiny historicky orientovaných 

výzkumů.  

Výzkum tohoto typu se specializuje na minulost člověka s cílem kriticky zkoumat 

a poznat děje minulé. Někteří autoři hovoří o rekonstrukci minulosti. Té ale nemůžeme nikdy 

stoprocentně dosáhnout, protože minulost nebudeme poznávat autenticky, tedy stejným 

způsobem, jak ji vnímali současníci. Navíc se o minulosti dozvídáme zprostředkovaně, díky 

historickým pramenům (Zounek, 2014). 

Protože škola a vzdělání jsou dva pojmy, které většinu z nás provázejí v podstatě celý 

život a jsou neodmyslitelně spjaty s utvářením evropské kultury i s rozvojem moderní 

společnosti, upozorňují Čornejová et al. (2020), že bádání o dějinách školství a vzdělanosti patří 

k tradičním oborům českého historického výzkumu a těší se pozornosti badatelů různého 

zaměření již od 19. století. Již před rokem 1918 vznikla řada dílčích i souhrnných pojednání 

v pozitivistickém i buditelském duchu. Nastoupený trend pokračoval i v letech 1918–1948, kdy 

se autoři zaměřovali výrazněji na popis dějin významných vzdělávacích institucí, ale rovněž 

třeba na tématiku jazykově českého školství. Navíc upozorňují, že se o minulosti dozvídáme 

zprostředkovaně, díky historickým pramenům. Analogicky pak můžeme říci, že historický 

výzkum v pedagogice je realizován za účelem kritického zkoumání a poznání teorie a praxe 

výchovy či vzdělávání v minulosti. 
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Není možné dosáhnout zcela pravdivého obrazu či rekonstrukce minulosti a není v našich 

možnostech poznat minulost způsobem, jakým ji poznali ti, kteří ji prožili. Výzkum je založen 

na zprostředkovaných informacích, na pramenech, ale často není možné informaci, kterou 

nesou, nijak ověřit (Zounek, 2014). 

Dějiny školství na našem území ve 20. století představují příběh rozdělený do několika 

kapitol. Jednu z nejdelších kapitol tvoří období socialistického školství, v němž tato oblast 

prošla velmi složitým obdobím. S pádem komunistického režimu se otevřela cesta i možnost 

nezaujatě zkoumat období před rokem 1989. Může se zdát, že s dostupností zdrojů k tématu 

socialistického školství, potažmo dějin školství posledních zhruba sedmdesáti let, nemůže být 

problém, protože nejde o nijak staré či historické materiály. Historik se ale díky jejich 

nedostupnosti může dostat do velmi složitých situací, může jít dokonce o rozhodnutí 

nepokračovat ve výzkumu či zásadně změnit jeho téma (Zounek et al., 2017a).  

Vývoj po roce 1948 přinesl radikální proměnu především z hlediska ideologického 

zaměření a metodologického přístupu, kdy byl stávající národně-buditelský koncept nově 

podřízen dominantnímu třídnímu, marxisticko-leninskému hledisku. Následující čtyři desetiletí 

se nesla ve znamení výrazného omezení badatelských témat a výkladu dosažených výsledků 

a kritického odmítnutí některých buržoazních autorů a jejich děl. Přesto, počínaje léty 60. je 

možno sledovat vznik řady dodnes hodnotných studií, které byly inspirovány zahraničními 

metodologickými podněty i výběrem badatelských témat zejména v oblasti univerzitních dějin, 

komenologie a nižšího školství (Čornejová et al, 2020). 

1.2 Historický pedagogický výzkum z pohledu metodologie 

Při volbě tématu a formulaci problému vychází historik zejména z mimopramenného 

poznání. Metoda je zastoupena především ve své teoretické složce, v konkrétní metodologii, 

která se uplatňuje hlavně při předběžné úvaze o tom, kterých metod bude při výzkumu vhodné 

použít vzhledem ke specifice problematiky i dosavadním stavu poznatků a pramenné základny 

(Hroch, 1983). Historie jako věda se potýká s dvojakostí. Na straně jedné se pyšní stále se 

zdokonalující metodickou a metodologickou výbavou, na straně druhé je odsouzena 

k soustavnému dialogu se společností, která tak může podlehnout představě, že historie není 

vědou, ale krásnou literaturou, že ke studiu minulosti není potřeba zvláštního školení, neboť 

v podstatě stačí najít dosud neznámé zdroje a pak už jen strávit několik večerů nad klávesnicí. 

Historik se ale nikdy zcela nevymaní z pout své přítomnosti, a že nikdy nebude moci vstoupit 

do světa, který je předmětem jeho vědeckého zájmu (Fasora, 2014). 

Hendl (2005) vidí historický výzkum jako jeden ze základních přístupů kvalitativního 
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výzkumu. Důkladnost, s jakou se v historickém výzkumu shromažďují, analyzují a interpretují 

dokumenty o minulosti, může být pro kvalitativního výzkumníka vzorem zejména tehdy, 

jestliže to může pomoci při objasnění kořenů, zdrojů nebo příčin současných fenoménů (Hendl, 

2005). 

Podle Fasory (2014) při hledání prvních kroků historické metodologie sahají historikové 

zpravidla po díle německého historika Droysena (Droysen, 1882), který se snažil prosadit 

vědecky pojaté dějepisectví a definoval při tom klasickou trojici kroků v historikově práci: 

heuristika – kritika – interpretace. Heuristikou je míněno hledání, tedy jednak schopnost 

definovat si vhodnou výzkumnou otázku, nalézt vhodné prameny a uvedenou otázku následně 

modifikovat tak, aby byla v souladu s pramennou základnou. Při heuristice hrají hlavní roli 

techniky, jejichž volba je dána tím, pro jakou kombinaci metod se historik rozhodl (Hroch, 

1983). Kritikou je míněno dvojí – jednak prověření pramenů z hlediska pravosti, dále 

zhodnocení pramenů a jejich relevantnost z hlediska jejich vzniku, z hlediska informací 

o autorovi, adresátech atd. Následně lze na základě odpovědí, pokud možno na všechny otázky 

spojené s rozmýšlením faktů, které je nutné složit v novou interpretaci dějinné skutečnosti, 

dějinám rozumět (Fasora, 2014). 

Na jedné straně je tu tedy pramen, který musí být nalezen a být využitelný pro poznání 

minulosti. Na druhé straně je tu historik, který má k dispozici teoretickou i metodologickou 

výbavu k tomu, aby vhodně zvolenými otázkami a následně zvolenými postupy a metodami 

získal relevantní informace z pramenů různé povahy, a to vždy s ohledem na výzkumnou 

otázku. Jinými slovy, aby pramen vytěžil (Zounek et al., 2017a). 

Tradiční definice pramene vzešla z pozitivistického přístupu k dějinám a ten kladl důraz 

na popisnost. Že pramen nevypovídá objektivně, ale vždy v sobě nese dobově sdílené hodnoty. 

Historik pracuje pouze s nepříliš početnými prameny, které se dochovaly do dnešních dnů 

a kterým je schopen rozumět. Na jejich základě se snaží pochopit aktéry minulých dějů s jejich 

hodnotami, představami a kulturou, snaží se nedopouštět anachronismu, snaží se minulosti 

porozumět. Historik pracuje s mnoha fragmenty, s mnoha dějinami, které samy o sobě netvoří 

jednotu (Fasora, 2014). 

Ke zdrojům poznání v historicko-pedagogickém výzkumu řadíme (Zounek et al., 2017a) 

vedle historických pramenů a odborné literatury také metodologickou literaturu, naučné 

i jazykové slovníky, encyklopedie, archivní pomůcky, učebnice dějin pedagogiky, ale také 

konzultace, diskuse s odborníky na konferencích, diskusní fóra na internetu a další. Mezi 

zdrojem a pramenem tedy vnímáme rozdíl, který je důležitý pro pojetí informační základny ve 

výzkumu. Zdroj poznání minulosti chápeme šířeji než pramen, a to jako veškeré dostupné 
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a využitelné materiály, informace a poznatky ve fyzické i digitální podobě, jež je možné využít 

při zkoumání minulosti, což předznamenává skutečnost, kterou připomíná Hendl (2005), že 

používáme dvě hlavní metody dané dvojicemi analýza-syntéza, induktivní postup-deduktivní 

postup. Analýzou rozumíme rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak tyto 

komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Každá 

analýza se vyznačuje určitým stupněm explorace. Znamená to, že při ní provádíme průzkumové 

a objevující aktivity. V syntéze nám jde naopak o složení částí do celku a o popis hlavních 

organizačních principů, jimiž se tento celek řídí v závislosti na jeho částech. 

V posledních dvou desetiletích sílí v historickém pedagogickém výzkumu orientace 

zaměřující se na třídění edukačních problémů, jako jsou tendence, koncepce, teorie, 

paradigmata, dějiny pedagogiky tak nejsou zaměřeny na pouhé životopisy pedagogů či 

faktografické údaje vývoje vzdělávacích institucí (Jůva, 2007). V této souvislosti se místo 

tradičního označení dějiny pedagogiky, výchovy a školy stále častěji používá pojem historická 

pedagogika, která úzce spolupracuje s řadou vědních disciplín, především s historickými 

vědami. Tyto vědy jí poskytují specifické metody a techniky historické práce.  

1.2.1 Historicko-komparativní analýza 

Historicko-komparativním analýzám je ve srovnání se synchronními komparacemi 

věnována v pedagogice menší pozornost, proto je tato metoda také mnohem méně teoreticky 

a metodologicky rozpracována. Přitom historicko-srovnávací analýza bývá často uváděna jako 

metoda, bez které se neobejde žádná pedagogická disciplína. Využití této metody ale nebývá 

v současné pedagogice příliš časté. V současných pedagogických pracích nacházíme 

historicko-srovnávací hlediska jen sporadicky, zcela chybějí či se často omezují jen na vývoj 

úzce národní (Maňák, 1994).  

Srovnání neboli komparace, je běžnou součástí nejen vědecké práce, ale také 

každodenního života. Hroch (1983) tímto pojmem označuje pouze složku historického 

poznávání, jež popisně a živelně srovnává jevy a zaznamenává jejich shody a rozdíly. Data 

mohou být zjišťována přímým pozorováním v terénu nebo pomocí studia dokumentace, 

například legislativních zákonů, kurikulárních dokumentů atd.  

Komparativním přístupem se nazývá metodický princip vycházející z přesvědčení, že 

historickou skutečnost lépe pochopíme a vysvětlíme, budeme-li ji důsledně sledovat 

a srovnávat s jinými procesy (Walterová, 2006). Teprve tam, kde aplikujeme komparativní 

přístup způsobem, že analyzujeme procesy na základě promyšleného souboru procedur 

a technik můžeme hovořit o komparativní metodě (Hroch, 1983). Problémem každého 
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srovnávání je otázka stanovení kritérií, hledisek, která si pro srovnávací výzkum zvolíme, a to 

výběr dat, pojmů, kategorií atd. Srovnání vychází z juxtapozice (položení vedle sebe) dvou 

nebo více pedagogických faktů (Jůva, 2007). Podle Hrocha (1983) komparativní metoda 

zahrnuje soubor pracovních postupů, jež mají svou logiku a posloupnost. Je třeba si ujasnit, 

jaký cíl komparací sledujeme, definovat předmět a vzájemný vztah na časové ose. Nakonec 

určíme kritéria, podle nichž budeme srovnávat. Srovnání probíhá na různých úrovních, v rámci 

jednoho edukačního systému či mezi různými systémy, na makroúrovni nebo mikroúrovni.  

Hendl (2005) rozlišuje čtyři typy historických studií v závislosti na délce sledovaného 

časového období a také na skutečnosti, zda se jedná o komparativní práci. Dělí je na výzkum 

historických událostí, který si všímá událostí v daném časovém okamžiku, výzkum historického 

procesu, ten se týká procesu v delším časovém období, komparativní výzkum krátkého 

časového období, který porovnává danou událost v určitém časovém okamžiku na více místech 

a komparativní historický výzkum více časových období, který porovnává data v procesech 

v delším časovém období na více místech. Historik nemůže být přímým svědkem 

a pozorovatelem událostí a procesů, které analyzuje. Mezi ním a objektem jeho studia leží 

mnohdy časová a prostorová odlehlost. Předpokládá se, že zprostředkující úlohu mezi 

historikem a jeho objektem hrají prameny, jejichž prostřednictvím získává autentické informace 

o tom, co se v minulosti událo (Hroch, 1983). Hledání oněch pramenů se nazývá heuristika. 

Heuristika je jednak metoda hledání pramenů, tedy první etapa pracovního postupu badatele, 

jednak nauka, která poskytuje informace o pramenech a jejich nalezištích. V konkrétním 

případě heuristikou rozumíme shromáždění pramenů a literatury ke zvolenému tématu 

a seznámení se s nimi (Fasora, 2014).  
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2 Výchova ke zdraví a bezpečí v historickém a kurikulárním kontextu 

2.1 Kurikulární dokument 

Dnes je pojem kurikulum jedním nejfrekventovanějších pojmů ve sféře vzdělávání 

v české pedagogice, ale do roku 1989 nebyl vůbec používán. Problémy týkající se kurikula byly 

označovány jako učební osnovy, učební plány, učivo. Tyto pojmy ale nejsou přesné.   (Průcha, 

2013). Kurikulární dokument je tedy pedagogický dokument, který vymezuje především 

koncepci, cíle a vzdělávací obsah dané etapy vzdělávání a vzniká na dvojí úrovni. Státní úroveň 

vytvářejí rámcové vzdělávací programy (RVP). Školní úroveň potom školní vzdělávací 

program (ŠVP). Dnes představují Rámcové vzdělávací programy hlavní kurikulární dokumenty 

(Tupý, 2018). Rámcové vzdělávací programy tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů v předškolním, základním, školním uměleckém, jazykovém a středním 

vzdělávání.  Do systému vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (NPI, 2015). 

Součástí progresu vzdělávacích systémů v zemích celého světa jsou školské reformy, u nás byla 

zásadní reforma školství a vzdělávání zahájena po roce 1989 a probíhá neustále (Fialová et al., 

2014). V současnosti v oblasti kurikulárních dokumentů dochází ke změnám, přijatým vládou 

v roce 2020, neboť za uplynulých skoro dvacet let od vzniku Rámcového vzdělávacího plánu 

pro základní vzdělávání (RVP ZV) se mnoho věcí kolem nás změnilo a RVP ZV zatím 

procházel jen dílčími revizemi, které nebyly vždy koncepční. Bezprostředním impulzem 

k reformě a rámcem, ze kterého vychází, je Strategie 2030+ (NPI, 2022). 

2.2 Výchova ke zdraví a bezpečí 

„Cílem výchovy ke zdraví je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence, 

které mají význam pro zdravý život, a to ve všech jeho třech dimenzích, a to tělesné, duševní 

a sociální (Machová et al., 2015, s. 9).“ 

Obsah výchovy ke zdraví vychází z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 

21 - zdraví pro všechny do 21. století a ze dvou dokumentů schválených vládou České 

republiky, a to z dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva v České 

republice Zdraví pro všechny v 21. století a Akčního plánu zdraví a životního prostředí České 

republiky (Machová et al., 2015).  

Klíčové zaměření obsahu oboru Výchova ke zdraví a bezpečí je promítnuto do názvu 

konstituující se didaktické disciplíny, a to didaktiky výchovy ke zdraví a bezpečí (Kovaříková, 

Marádová, 2020), kde se spojují dva koncepty gramotnosti, a to zdravotní a bezpečnostní. 
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Zdravotně gramotný člověk je tedy schopen získávat, interpretovat a aplikovat základní 

informace týkající se podpory zdraví, využívat systém zdravotnických služeb ke zlepšení svého 

zdraví. Bezpečnostní gramotnost lze definovat jako soubor znalostí, dovedností a postojů, který 

umožňuje člověku bezpečný pohyb v dnešní společnosti (Kovaříková, Marádová, 2020).  

V současnosti je výchova ke zdraví pevně zakotvena v systému kurikulárních 

dokumentů od preprimárního po vyšší sekundární vzdělávání. Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání ukotvuje výchovu ke zdraví na prvním stupni ve vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět a na druhém stupni ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (Kovaříková, 

Marádová, 2020). Tato vzdělávací oblast prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej 

obohacují nebo využívají a také prolíná do života školy (MŠMT, 2013). 

Výuka výchovy ke zdraví a bezpečí je vždy primárně výukou a nezastupuje činnost 

školního poradenského pracoviště, výchovného poradce či psychologa. Činnost učitele ve 

výchově ke zdraví je především v rovině pedagogické, i když vzájemná spolupráce se školním 

poradenským pracovištěm je samozřejmě důležitá v naplňování strategií podpory zdraví 

(Kovaříková, Marádová, 2020). 

2.3 Historický vývoj kurikulárních dokumentů výchovy ke zdraví a bezpečí 

Historii vyučování výchovy ke zdraví a bezpečí a její didaktiky můžeme sledovat spolu 

s postupným ukotvováním a vývojem vzdělávacího oboru výchova ke zdraví. Kupříkladu při 

reformě školství v roce 1978 byly změněny i osnovy předmětů, jejichž cíle a obsah se 

zaměřovaly na problematiku zdraví a bezpečnosti a do osnov byla zařazena nová část 

pracovního vyučování pod názvem specifická příprava dívek na základních školách, což 

vyvolalo logický požadavek na lepší aprobovanost učitelů. Dále bylo v roce 1985 na čtyřech 

pedagogických fakultách zavedeno rozšiřující studium pro učitele specifické přípravy dívek 

a výchovy k rodičovství. Studium zahrnovalo didaktickou přípravu učitelů v oboru a bylo 

podpořeno řadou odborných a metodických studijních opor. Již na počátku 90. let byly školám 

předloženy Učební osnovy ZŠ, které zahrnovaly i tematické okruhy zaměřené na výchovu ke 

zdraví a výchovu k rodičovství. V učebním plánu se objevil nový předmět s názvem Rodinná 

výchova, určený pro dívky i chlapce a v roce 1991 byl otevřen obor rodinná výchova 

v prezenčním studiu učitelství pro střední školy a 2. stupeň základní školy na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Postupně bylo studium zahájeno i na dalších 

pedagogických fakultách (Kovaříková, Marádová, 2020). Dále byl schválen Standard 

základního vzdělávání, vymezující vzdělávací obor Výchova ke zdraví a zařazený společně 

s oborem Tělesná výchova a sport do vzdělávací oblasti Zdravý životní styl a byl vytvořen 
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koncepční materiál Průvodce výchovou ke zdravému životnímu stylu, jenž se stal základem pro 

obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pro přípravu vzdělávacího programu Základní 

škola. Inspirací byly podklady získané vstupem České republiky do projektu Evropské sítě škol 

podporujících zdraví. Státní zdravotní ústav vypracoval projekt Škola podporující zdraví. 

Školská zařízení byla přijímána do projektu Zdravá škola od jeho zavedení v roce 1992. Projekt 

Škola podporující zdraví, jehož cílem je přispět ke zdravému způsobu života dětí, měl již v této 

době velmi dobře propracovanou koncepci i metodiku zdůrazňující holistický přístup ke zdraví 

(Havlínová et al., 1998). Program byl v průběhu let neustále aktualizován a může být 

i v současné době inspirací při implementaci podpory zdraví do školní i mimoškolní edukace. 

Dalšími důležitými pomocníky pro zařazení výchovy ke zdraví do kurikula byly opory Učitelé 

a zdraví a Škola a zdraví pro 21. století (Řehulka, 1998, 2004). 

Začlenění výchovy ke zdraví do rámcových vzdělávacích programů v rámci kurikulární 

reformy v roce 2004 lze považovat za krok k naplňování dokumentu Zdraví pro všechny v 21. 

století (Kovaříková, Marádová, 2020). Cesta oboru Výchova ke zdraví od kurikulárního oboru 

vzdělávání k respektovanému ukotvení nebyla snadná, zejména vzhledem ke specifickému 

charakteru vzdělávacího obsahu a šíři očekávaných výstupů (Fialová et al., 2014). V návaznosti 

na změnu pojetí oboru v rámcových vzdělávacích programech byl na některých pedagogických 

fakultách akreditován studijní program učitelství s názvem oboru Výchova ke zdraví 

(Kovaříková, Marádová, 2020). Příprava a realizace programu podpory zdraví na školách 

vyžaduje odbornou garanci, jež by měl také zajistit absolvent učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro ZŠ a SŠ, konkrétně oboru Výchova ke zdraví. Tento pedagog je schopen témata 

nejen aprobovaně vyučovat, ale také poskytovat odbornou a metodickou pomoc ostatním 

(Fialová et al, 2014). 

Didaktické ukotvení oboru vzdělávání postaveného na vzájemném průniku mnoha 

vědních disciplín, jejichž společným jmenovatelem jsou dva klíčové pojmy zdraví a bezpečí, je 

předmětem didaktického zkoumání již řadu let. Zdůraznění významu bezpečnostní 

problematiky ve vzdělávání, na základě úpravy RVP ZV v roce 2013, vyústilo v rozšíření 

tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí i běžných rizik v kurikulu, (Kovaříková, 

Marádová, 2020). Zavedení této terminologie Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí souvisí 

s připravovanou revizí kurikulárních dokumentů, kde je navrhován nový název vzdělávací 

oblasti Člověk, jeho osobnost, zdraví a bezpečí. Tradiční chápání příbuznosti jednotlivých 

oborů vychází zpravidla z prolínání jejich obsahů a fungující mezioborová didaktika se může 

stát platformou pro všechny blízké oborové didaktiky (Kovaříková, Marádová, 2020).  
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Ve školách se bezpečnostní problematika jako branná výchova začala realizovat podle 

směrnic, které byly poprvé vydány v letech 1934/1935, přičemž branně výchovné požadavky 

byly shrnuty do tří bodů. Byl to požadavek mravní a občanské výchovy, požadavek na 

vypěstování vědomostí a dovedností a požadavek tělesné výchovy. Samostatným vyučovacím 

předmětem se tehdy ale branná výchova nestala, uskutečňovala se zejména v občanské nauce, 

dějepisu, zeměpisu a tělesné výchově (Pavlík, 1981). V roce 1937 přijat Zákon o branné 

výchově, který zavedl povinnou brannou výchovu pro žáky veřejných škol všech druhů 

a stupňů. Mimo školu se na brannou výchovu zaměřovaly organizace tělovýchovné, 

zdravotnické, hasiči a další. Roli, kterou si branná výchova v tomto období získala, svědčí i to, 

že byla vydána učebnice branného dějepisu. Po obsazení republiky německou armádou a po 

vyhlášení Protektorátu byly ale všechny osnovy týkající se branné výchovy zrušeny 

(Kabzanová, 2004).  

Po roce 1945 byla bezpečnostní témata realizována v tělesné výchově, zdravotní výchově 

a při školních akcích mimo školu. Po roce 1948 dochází k zásadní změně v pojetí výuky 

bezpečnostních témat. V roce 1951 je vydán Zákon o branné výchově, který svým 

zpolitizováním bezpečnostních témat na dlouhou dobu ovlivní postoje ke vzdělávání v této 

oblasti. Následující roky se neustále mění a hledá podoba branné výchovy. V roce 1956 byly 

vydány osnovy předvojenské výchovy pro školní rok 1956/1957 na všeobecně vzdělávacích 

školách (TVM, 1956). Od roku 1959 byl v 8. a 9. ročnících základních devítiletých škol zaveden 

přednáškový kurz k civilní obraně (Pavlík, 1981).  

Usnesením předsednictva ÚV KSČ ze dne 19. 3. 1971 o jednotném systému branné 

výchovy obyvatelstva ČSSR bylo nařízeno základním devítiletým školám poskytovat žákům 

odpovídající brannou výchovu a branné vzdělání (Horvát et al., 1974, 1975). V letech 

1973−1991 byla Zákonem č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ustanovena povinná výuka branné 

výchovy. Jako samostatný povinný předmět zůstala branná výchova v 80. letech již pouze na 

školách středních. Výuka branné výchovy na základních a středních školách na počátku 70. let 

20. století si také vyžádala otevření oborového studia učitelství branné výchovy na 

pedagogických fakultách (Čapák, 1986). V osmdesátých letech se branná výchova na 

základních školách uskutečňovala jako integrovaný víceoborový předmět. Po roce 1989 byla 

z osnov vyjmuta. 

Prvním počinem, jak navrátit bezpečnostní témata do kurikula, byl experiment, který 

v letech 1995−1997 proběhl na vybraných ZŠ a SŠ s cílem ověřit, zda lze témata týkající se 

ochrany člověka za mimořádných událostí vřadit do výuky vybraných předmětů a naplnit 

požadované cíle, aniž by se vytvářel samostatný předmět. V návaznosti na výsledky tohoto 
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experimentu byl vydán Pokyn Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, který ukládal všem 

základním a středním školám začlenit od 1. 9. 1999 tuto problematiku do výuky. Současně byla 

vydána metodická příručka pro učitele k realizaci vzdělávání v předmětné oblasti (Tupý, 2018). 

Tato metodika byla v roce 2003 aktualizována a na základě pokynu Ministerstva školství byla 

tematika ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů vřazena (NPI, 

2021). Do učebních dokumentů pro základní školy se tedy zařazuje tematika Ochrana člověka 

za mimořádných událostí v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. 

Obsahová náplň výuky vycházela z metodických materiálů připravených Hasičským 

záchranným sborem České republiky. Od roku 2002 bylo vydáno v ČR několik dalších 

metodických materiálů pro učitele a učebnic (Tupý, 2018).  

Učivo týkající se ochrany člověka za běžných rizik i mimořádných událostí v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání bylo rozloženo do několika vzdělávacích 

oblastí, klíčová je oblast Člověk a zdraví, kam patří vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Úpravy 

RVP ZV v roce 2013 spočívají mimo jiné i v rozšíření témat týkajících se ochrany člověka za 

běžných rizik a mimořádných událostí, dopravní výchovy, ochrany zdraví a první pomoci, 

prevence kriminality, boje proti terorismu a extremismu a nově byla zařazena témata přípravy 

k obraně státu (MŠMT, 2013). Účelem úprav bylo na bezpečnostní témata více upozornit, 

doplnit a zdůraznit jejich důležitost (Tupý, 2018). V současném rámcovém vzdělávacím 

programu je učivo vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví rozděleno do kapitol Vztahy mezi 

lidmi a formy soužití, Změny v životě člověka a jejich reflexe, Zdravý způsob života a péče 

o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, Hodnota a podpora zdraví a Osobnostní 

a sociální rozvoj (NPI, 2022).  

Vývoj společnosti přináší změny bezpečnostního prostředí. S končící účinností Strategie 

vzdělávací politiky ČR do roku 2020 byla zahájena příprava nového navazujícího dokumentu 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Každé téma v něm bude podrobněji 

specifikováno, včetně navržení konkrétních opatření. Například téma proměny obsahu 

vzdělávání zahrnuje také úpravu rámcových vzdělávacích programů a stanovení prioritního 

učiva. Je navrženo zachovat systém RVP, ale zároveň výrazně redukovat jejich očekávané 

výstupy. Každá škola se bude moci rozhodnout, zda využije vzorové centrálně vypracované 

školní vzdělávací programy (ŠVP) obsahující stěžejní učivo, anebo si ŠVP vypracuje sama, 

čímž bude dána dostatečná volnost pro inovativní školy a zároveň bude poskytnuta podpora 

školám, jež nemají kapacitu vytvářet ŠVP samy (Kovaříková, Marádová, 2020). 
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3 Historicko-politický a kurikulární kontext vzdělávání v českých zemích 

po roce 1918 

3.1 Historie vzdělávání v českých zemích těsně před rokem 1918 

Období let 1848−1914, resp. 1918, patří v dějinách školství v českých zemích 

k významné epoše, a to jak po stránce organizační, tak i myšlenkové (Čornejová et al. 2020). 

Ministerstvo školství, ústřední orgán státní správy, bylo zřízeno 23. března 1848. 

V červenci 1848 byl název změněn na Ministerstvo kultu a vyučování (MŠMT, 2017). 

Zásadním zlomem však byl říšský zákon ze 14. května 1869, známý jako Hasnerova reforma. 

Týkal se všech stupňů školství, od mateřských až po školy střední (Čornejová et al, 2020). 

Délka povinné školní docházky dětí ve věku 6−14 let byla v období 1869−1918 podobná jako 

v pozdějším období. Obecná škola byla pětiletá. Tam, kde nebyla měšťanská škola zřízena, 

měla pak obecná škola osm ročníků. Měšťanská škola byla tříletá škola, která navazovala na 

obecnou školu, ekvivalent dnešního 6. − 8. ročníku základní školy (Šustová, 2018a). Čteme-li 

učitelská periodika z doby před vypuknutím války, vidíme snahu o rovnoprávnější postavení 

Čechů ve školské a kulturní oblasti v monarchii (Kasper, Kasperová, 2020).  

V Čechách byly v roce 1877 vydány první osnovy pro české osmitřídní měšťanské 

školy. Podobně byly novým poměrům přizpůsobeny i osnovy pro školy obecné v Čechách a na 

Moravě. Současně vydaná novela osamostatňovala měšťanské školy od škol obecných, 

zpřesňovala jejich poslání a organizaci (Kabzanová, 2004). Školské zákony z let 1868 a 1869 

vymezovaly způsob, jak se mají schvalovat pomůcky a učebnice, používané na českých 

obecných, měšťanských, středních a pokračovacích školách. Konečná podoba seznamů vznikla 

v roce 1897 a platila až do rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 (Šustová et al., 2013). Nové 

pojetí a změny obsahu přinesly osnovy pro německé školy v Čechách z roku 1911 (1913), pro 

školy výlučně české, s českým vyučovacím jazykem, potom osnovy z roku 1915 (Kabzanová, 

2004). 

3.2 Školství v období první republiky 1918−1938 

Meziválečné Československo bylo mnohonárodnostním státem, kde otázka školství, 

výchovy a vzdělávání patřila k ožehavým politickým i širším společenským tématům. Nový 

demokratický stát byl zavázán naplňovat práva národních i náboženských menšin, a to i ve 

školské oblasti (Kasper et al., 2018). Některé nutné změny bylo ale třeba provést ihned po 

vzniku samostatného státu, rušilo se pěstování rakouského vlastenectví, nařizovalo se odstranit 

ze škol obraz císaře. Ze školních knihoven měly být vyřazeny všechny knihy, které připomínaly 
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monarchii. Byl omezen vliv církve a učitelky zrovnoprávňovány se svými mužskými kolegy 

(Jirušek, 2014). 

Téma jednotné školy se stalo hlavním bodem jednání učitelského sjezdu v roce 1920. 

Všichni účastníci se shodli na požadavku jednotné školy, vytvoření školské soustavy tvořené 

dvěma na sebe navazujícími stupni, pětiletou obecnou a druhý stupeň čtyřletou jednotnou 

školou (Čornejová et al., 2020). Podstatným tématem byla tedy otázka jednotné školy, tedy 

možnost sblížení různých typů škol vzdělávajících žactvo mezi 6. až 14. či 15. rokem věku 

(Kasper et al., 2018). Celé dvacetiletí existence Československa bylo víceméně vyplněno úsilím 

o vytvoření školy odpovídající republikánským ideálům svobody a demokracie, což dosvědčují 

již reformní návrhy z let 1917–1920 pocházející z pera známých osobností učitelstva, 

organizací, politických stran a vědců (Čornejová et al., 2020).  

Československá republika převzala strukturu i legislativu školství, kterou vytvořila 

zaniklá rakousko-uherská monarchie, a v letech 1918–1938 nedošlo k výraznějším 

legislativním změnám v jeho fungování. Úkolem malého školského zákona vydaného 13. 

července 1922 bylo stěžejními tématy sjednocení délky školní docházky, financování škol 

a učitelských platů a počtů dětí ve třídách. Povinná školní docházka byla v českých zemích 

osmiletá, jak stanovil Hasnerův zákon z roku 1869, a dítě ji mělo nastoupit v šesti letech. Pokud 

šesti let dosáhlo mezi zářím a prosincem daného roku, mohlo začít školu navštěvovat 

i v necelých šesti letech (Kasper et al., 2018). Školní docházku žáci a žákyně zahajovali 

v obecné škole, která byla pětiletá. Po jejím absolvování mohli přejít na měšťanskou školu, 

která byla školou tříletou a navazovala na obecnou školu, ekvivalent dnešního 6. – 8. ročníku 

základní školy. V místech, kde nebyla zřízena měšťanská škola, měla obecná škola osm 

ročníků. Zde děti mohly plnit povinnou školní docházku. U měšťanské školy mohl být zřízen 

jednoroční učební kurs, který byl nepovinný (Šustová, 2018b).  

Oproti dobám Rakouska-Uherska se situace v československém školství podstatně 

nezměnila, náplň vyučování zůstávala rozmanitá. V roce 1919 byly vydány nové osnovy 

vlastivědy, zeměpisu a dějepisu pro školy obecné a měšťanské. K zásadnější reformě školského 

systému se přistupovalo postupně a odpovědně. Malý školský zákon z roku 1922 upravoval 

a doplňoval zákony o obecných a měšťanských školách. Ačkoliv byl zákon prezentován jako 

prozatímní, definitivní podoby se nikdy nedočkal a nezrealizována zůstala i unifikace 

československého školního zákonodárství (Čornejová et al., 2020). Ve školním roce 1923/24 

byly vydány nové osnovy občanské nauky a výchovy, ručních prací chlapeckých a dívčích, 

nauky o domácím hospodářství a konečně i nové osnovy pro tělesnou výchovu (Kabzanová, 

2004). Nejvyšším školským správním úřadem bylo Ministerstvo školství a národní osvěty 
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(MŠANO). Dohledem nad školstvím v českých zemích byla pověřena Zemská školní rada. Do 

kompetence zemské školní rady patřily záležitosti obecných, měšťanských a středních škol 

a učitelských ústavů (Kasper et al., 2018). 

V období let 1925−1930 se pracovalo na učebních osnovách pro školy obecné. Ty byly 

v roce 1930 vyhlášeny prozatímně na dobu tří let a teprve výnos z roku 1933 upravil a vyhlásil 

jejich definitivní podobu. V úpravě vyšly v roce 1932 nové učební osnovy pro měšťanské školy. 

Společně s nimi byly stanoveny nové osnovy pro jednoroční učební kursy připojené 

k měšťanským školám (Kabzanová, 2004). Podle nových normálních učebných osnov se začalo 

na měšťanských školách učit od počátku školního roku 1933/34, a to postupně od první třídy, 

takže ve školním roce 1935/36 se podle vyučovalo již ve všech třídách měšťanské školy. 

Učebnice, které se dříve používaly, mají sloužit i nadále, ale učitelé měli přihlížet k nastalým 

změnám ve výběru a uspořádání učiva. Výslovně bylo připomenuto, že vydání těchto osnov 

nemůže být samo o sobě důvodem pro zavádění jiné učebnice, nebyla-li dosavadní učebnice 

užívána ve škole nejméně 5 let (MŠANO, 1932).  

3.3 Školství v období druhé republiky a za protektorátu 1938−1945 

Další vývoj poznamenaly měsíce druhé republiky a následná doba protektorátu. Jako 

doplněk k učebním osnovám byly roku 1938 vyhlášeny osnovy branné výchovy na obecných 

a měšťanských školách, za rok nato byly odvolány (Kabzanová, 2004). V roce 1937 byl totiž 

vydán zákon o branné výchově. Účelem branné výchovy mělo podle tohoto zákona být 

pěstování oddanosti ke státu a k jeho demokratickému zřízení a pěstování mravních vlastností, 

tělesných zdatností, znalostí a dovedností, které byly viděny jako potřebné k obraně státu. 

Branná výchova měla prostupovat všemi předměty. Tam kde to bylo možné, mohly být 

zavedeny také samostatné vyučovací předměty. Dějepisné osnovy byly v 6. – 8. ročníku 

obecných škol doplněny o obrazy obrany vlasti z československých dějin i z dějin světových, 

v 8. ročníku pak byly doplněny o znalost o československých legiích. Roli, kterou si branná 

výchova v tomto období získala, svědčí i to, že byla vydána učebnice branného dějepisu. Po 

obsazení republiky německou armádou a po vyhlášení Protektorátu byly tedy všechny osnovy 

týkající se branné výchovy zrušeny (Kabzanová, 2004, MŠANO, 1939). Upravené normální 

učební osnovy pro obecné a měšťanské školy a pro jednoroční učební kursy byly vydány 

v prvním roce okupace. Byla nařízena povinná výuka němčiny od 1. ročníku obecné školy ve 

všech třídách, nastaly změny v osnovách pro vyučování zeměpisu, dějepisu a českého jazyka 

na školách obecných, zakázán byl předmět občanská výchova a nauka (Kabzanová, 2004). Už 

za druhé republiky byla vytvořena komise pro revizi učebnic. Od března do srpna 1939 bylo 
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mnoho učebnic zakázáno, v dalších byly provedeny korektury. Od počátku roku 1941 bylo 

zakázáno používání dalších učebnic, z dalších byly odstraněny všechny informace 

o Československu, včetně map. Z učebních osnov byly postupně vyloučeny dějiny literatury 

a dějepis byl nahrazen výklady o německém národě a jeho vůdci (Čornejová et al., 2020). 

V období druhé světové války bylo značné množství učebních pomůcek vyřazeno, 

zničeno a případně znehodnoceno v důsledku nařízení o přelepech či začerňování textů, 

obzvláště těch, ve kterých byla připomínána svébytnost českého národa a samostatnost 

Československé republiky (Šustová a kol, 2013).  

3.4 Školství od obnovení republiky v roce 1945 do roku 1963 

Nejrozsáhlejší je vývoj školské soustavy v naší zemi od osvobození v květnu 1945 do 

roku 1963. Přechodně na školní rok 1945/46 vycházejí osnovy pro školy všeobecně 

vzdělávací, které sbližují měšťanskou a střední školu a ukazují na tendence k jednotné škole. 

V prvních poválečných letech se vedly tvrdé boje za zřízení jednotné školy bez vnitřní 

diferenciace (Kabzanová, 2004). Důležitá byla také otázka didaktických pomůcek. Poválečná 

ministerská nařízení o revizi a používání didaktických pomůcek na československých školách 

podrobně upřesňovala detaily nařízené revize i seznamy školních pomůcek (Šustová et al., 

2013). 

Únorové události roku 1948 pak znamenaly konečný zlom. Školským zákonem 

č. 95/1948 Sb. (Nejedlého zákon) je poprvé v dějinách našeho školství vyhlášena jednotná 

státní školská soustava. Učební plány a osnovy z roku 1948 prosadily političnost škol, 

zdůraznily rovný přístup ve vzdělání mládeže ve věku od 6 do 15 let, zamezovaly dřívějšímu 

dvojkolejnému systému vzdělávání (Kabzanová, 2004). Za podstatné negativum toho zákona 

lze považovat, že byl přijat až v době, kdy zastánci jiných koncepcí neměli možnost promluvit 

do procesu jeho přípravy. Školství bylo zestátněno a zákon obsahoval i omezení počtu žáků 

ve třídách. Rozporuplnost tohoto zákona lze vnímat tak, že na jedné straně reflektoval naše 

tradice i moderní trendy, na druhou stranu byl již silně ovlivněn přístupy a principy nastupující 

komunistické diktatury a vlivu Sovětského svazu, které nedávaly prostor demokratickému 

rozvoji škol. Zavedeno bylo také oslovení soudružko učitelko a soudruhu učiteli, začalo se 

používat termínů socialistická a později i komunistická škola a výchova. Postupně získávala 

rozhodující úlohu v oblasti školství Komunistická strana Československa, která rozhodovala 

prakticky o veškerém dění formou závěrů či usnesení, uváděných prostřednictvím různých 

legislativních norem a nařízení (Zounek et al., 2017b). Délka povinné školní docházky 

v období 1948−1953 byla 6−15 let. Národní škola byla pětiletá a byla ekvivalentem dnešního 
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1. stupně základní školy. Střední škola byla čtyřletá, ekvivalent dnešního 2. stupně základní 

školy (Šustová, 2018a). 

Padesátá léta byla opět ve znamení převratných změn, neboť zákonem č. 31/1953 Sb., 

ze dne 24. dubna 1953, vznikla nová školská soustava, povinná školní docházka byla stanovena 

na 8 let. Základní všeobecné vzdělání bylo tedy poskytováno na osmileté střední škole, nebo 

v prvních osmi ročnících jedenáctileté střední školy, kde 9. až 11. ročník byl výběrový 

(Kabzanová, 2004). Zákon byl příkladem přibližování našeho školství ke školství tehdejšího 

Sovětského svazu, postrádal odborný základ, a dokonce zpřetrhal dosavadní vývoj, protože 

například rušil bezmála pět let platný zákon o jednotné škole i relativně nově vzniklé peda-

gogické fakulty (Zounek et al., 2017b). 

U nových učebních osnov z roku 1954 je patrný záměr posílit postavení mateřského 

jazyka. Jako problematické se ukázalo značné okleštění estetické a technické výchovy, časová 

dotace neposkytovala žákům možnost dostatečně si osvojit manuální dovednosti a prohloubit 

estetické cítění (Kabzanová, 2004). K následkům uvedené reformy patřilo přetížení žáků, 

protože se zkrácením povinné školní docházky nebyla spojena adekvátní redukce obsahu učiva. 

Učebnice trpěly závažnými nedostatky v didaktickém zpracování, zato ideologická stránka 

obsahu byla velmi vysoká. Preferováno bylo polytechnické vyučování na úkor humanitních 

předmětů (Zounek et al., 2017a). Počínaje školním rokem 1956/57 byly proto postupně 

upravovány učební plány a osnovy. Na vybraných školách se ověřovaly nové pokusné osnovy. 

Přechodné učební osnovy pro 9. třídu základního vzdělání z roku 1959 zajišťovaly opětovný 

přechod k povinné devítileté školní docházce; tomu ve školním roce 1958/59 na některých 

osmiletých a jedenáctiletých středních školách předcházelo otevření devátých tříd pro dívky. 

Zákon o soustavě výchovy a vzdělání z 15. prosince 1960 stanovil definitivní podobu proměny 

dosavadní školy na samostatnou základní devítiletou školu (ZDŠ). Od září 1963 se vyučovalo 

podle nových osnov z roku 1960 již ve všech ročnících základní devítileté školy (Kabzanová, 

2004).  

3.5 Školství v 60. a 70. letech 20. století 

Nové kolo změn ve vzdělávací politice československého státu, nastalo až koncem 50. let 

20. století. Odsouzení stalinistického režimu a Stalinova kultu osobnosti na XX. sjezdu 

Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1956 přineslo s odstupem času 

i v Československu určité uvolnění. Přelom 50. a 60. let 20. století je proto v Československu 

charakteristický pozvolným upouštěním od slepého napodobování Sovětského svazu 

a postupnou orientací na reálné potřeby československé společnosti. V praxi se totiž poměrně 
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brzy ukázaly neblahé důsledky předchozího školského zákona č. 31 z roku 1953. Nový zákon 

z roku 1960 znovu prodloužil povinnou školní docházku na devět let a školská soustava byla 

rozšířena o nové typy škol a velký význam byl přikládán i vzdělávání při zaměstnání.  

Začalo se znovu diskutovat o reformě nižších stupňů škol a důležitou součástí těchto diskusí 

byla také reflexe dosavadního vývoje ve školství, která přiznala, že v poválečném období došlo 

k mnoha chybám. Zároveň byly hledány cesty, jak zlepšit tehdejší stav školství. Těmto 

pozitivním tendencím ale nebyl dopřán dostatek času, protože záhy započal proces normalizace, 

který znamenal konec všech modernizačních snah (Zounek et al., 2017a).  

Podobně jako v mnoha jiných oblastech československé společnosti znamenala 

normalizace a konsolidace i pro československé školství návrat k předchozí praxi, tedy ke stavu 

před reformním hnutím. Snahy KSČ dosáhnout stavu před reformním hnutím vedly na jedné 

straně k novému kolu čistek mezi pedagogickými pracovníky, na straně druhé k úpravě obsahu 

vzdělávání. Nejviditelnějším a snad i jediným viditelným výsledkem vývoje v druhé polovině 

60. let minulého století je znovuzařazení gymnázií, ovšem v poněkud jiné podobě. Změny 

nastaly také v přípravě budoucích pedagogů. Přestože systém vzdělávání pedagogů období 

pražského jara a počátcích normalizačního procesu, v období normalizace došlo k významným 

obsahovým změnám směrem k posílení socialistických ideálů. Podle rezoluce XIV. sjezdu KSČ 

z roku 1971 měla být mladá generace připravena na život v souladu s programem so-

cialistického rozvoje v duchu marxisticko-leninského světového názoru, socialistické etiky, 

socialistického vlastenectví a proletářského internacionalismu. Uchazeči o učitelství tak byli 

důkladně prověřováni nejen po stránce odborné, ale důležité byly jejich politické postoje. Jejich 

činnost byla navíc pravidelně kontrolována a hodnocena (Zounek et al., 2017b). 

V roce 1976 byl přijat koncept Další rozvoj československé výchovně vzdělávací 

soustavy, v roce 1978 byl novelizován zákon o základním a středním školství a v roce 1980 

vyšel nový zákon o vysokých školách. Koncepce komunistické výchovy v socialistické 

společnosti tak dostala svou zákonnou formu, odpovídající síť výchovně vzdělávacích zařízení 

i adekvátní přípravu učitelů a dalších kategorií výchovných pracovníků. Této situaci odpovídal 

i rozvoj obecně pedagogické a metodické literatury, vědeckých syntéz, monografií, učebnic 

i metodických pomůcek. Prostřednictvím vysokých škol i pedagogických ústavů byla široká 

veřejnost učitelů a vychovatelů připravována k realizaci přijatých a uzákoněných opatření 

(Somr, 1987).  
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3.6 Školství po roce 1989 

Situace v oblasti kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v období 1989–1992 

Období od roku 1989 do roku 1992 bylo charakterizováno obrovskou aktivitou 

pedagogů, vznikla řada nových odborných skupin i prvních asociací ve školství. Snahou bylo 

pojmenovat problémy ve vzdělávání a co nejdříve zahájit transformaci stávajícího vzdělávacího 

systému. Z hlediska koncepčních návrhů byly před rokem 1993 stěžejní tři materiály. Koncept 

Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se 

Evropě, který se zabýval významem vzdělanosti a úkoly školy ve společnosti, dokument 

Svoboda ve vzdělávání a česká škola obsahoval celkovou analýzu stavu vzdělávacího systému 

v České republice na pozadí zahraničních zkušeností a posledním materiálem byl Program 

transformace vzdělávací soustavy (Tupý, 2018). Program MŠMT měl být podkladem pro 

zahájení diskuse o proměně českého školství a obsahoval situační zprávu s odkazem na situaci 

v zahraničí a zásady vzdělávací politiky s návrhy a termíny pro období 1993–1998 (Fialová et 

al, 2014).  

Situace v oblasti kurikulárních dokumentů v období let 1993-1998 

Období let 1993 až 1998 bylo z hlediska přípravy školských dokumentů velmi plodné. 

Kromě školského zákona, který se za 10 let bohužel nepodařilo vytvořit, vznikla řada 

koncepčních materiálů, vzdělávacích programů i vzdělávacích standardů. Přínosem bylo 

vytvoření prostředí, umožňujícího vznik většího počtu nových kurikulárních dokumentů (Tupý, 

2018). Byl zpracován Standard základního vzdělávání, který vymezoval sjednocující kmenové 

učivo závazné pro všechny vznikající vzdělávací programy. Koncepční dokument z roku 1994, 

který významně zasáhl do oblasti tvorby kurikula, měl název Otevřenost, rozmanitost a kvalita 

– Zásady rozvoje české vzdělávací soustavy. Materiál shrnoval vše podstatné z předchozích 

koncepcí a zdůrazňoval, že základním dokumentem bude národní kurikulum. Dokument 

Kvalita a odpovědnost – Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, také z roku 

1994, svým způsobem uzavíral etapu předchozích diskuzí a obsahoval ucelenou představu 

o vývoji vzdělávací soustavy (Fialová et al, 2014).  

V tomto období byly vytvořeny a schváleny tři modelové vzdělávací programy Obecná 

škola, Základní škola a Národní škola (Tupý, 2018). Prvními schválenými vzdělávacími 

programy se staly Obecná škola, pro 1. stupeň ZŠ, a na něj navazující Občanská škola. 

Vytvořeny byly v letech 1996–1997. Program byl využíván asi pěti procenty ZŠ a požadoval 

větší posílení mezipředmětových vazeb. Jako druhý v pořadí byl schválen vzdělávací program 

Základní škola a používalo jej přes 90 % škol. Program byl zpracován Výzkumným ústavem 
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pedagogickým, svojí koncepcí zatím nejvíce připomínal dosavadní osnovy. Třetí v pořadí byl 

schválen vzdělávací program Národní škola, který vycházel z národní filozofie výchovy, 

z pokrokových tradic našeho školství 20. století, multikulturní výchovy a globálního pohledu 

na svět. Vytvořila jej Asociace pedagogů základního školství s cílem využít zkušenosti z praxe 

našich škol, se snahou změnit atmosféru a klima školy tak, aby do ní děti chodily rády, nevázat 

učitele žádnými učebnicemi ani metodami. Kvůli pozdnímu schválení byl program využíván 

pouhým 1 % základních škol. Vzdělávací program Národní škola zachovával členění do 

jednotlivých vyučovacích předmětů, především z důvodu hluboké tradice, ze které také 

vycházel (Jireček, 2014). Na osmiletých základních školách byly postupně opět zřizovány 

deváté ročníky. Ty byly zprvu nepovinné, od roku 1996 pak již povinné (Šustová, 2018a).  

Situace v oblasti kurikulárních dokumentů v období 1999−2007 

V základním vzdělávání dochází ke vzniku Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání a školních vzdělávacích programů na všech základních školách.  

Koncepční dokumenty vznikající v daném období byly materiály, které předcházely vzniku 

Bílé knihy, konkrétně Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR, České 

vzdělání a Evropa a Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské 

unie. Po vytvoření a schválení dokumentu Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice, Bílé knihy, se jednalo o dokumenty ve formě Dlouhodobých záměrů vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Období, které bylo časově ohraničeno vznikem 

Zelené knihy a Bílé knihy a prvními RVP a ŠVP, můžeme nazvat obdobím zahájení kurikulární 

reformy. Dnes je možno jako problematické hodnotit, že RVP ZV začal platit až o tři roky 

později, než se v koncepčních dokumentech předpokládalo původně a také pozdní a málo 

důrazné informování vysokých škol o reformě vzdělávání na školách, pro něž fakulty pedagogy 

připravují, a o požadavcích, které budou na vysoké školy v souvislosti s vytvořením nového 

systému kurikulárních dokumentů kladeny (Tupý, 2018).  

Situace v oblasti kurikulárních dokumentů období 2008−2013 

Období let 2008−2013 bylo obdobím s řadou změn a novinek v řízení i nahlížení na 

proces tvorby a úprav kurikulárních dokumentů. 

Pro uvedené období byla charakteristická značná nekoncepčnost v řízení různých procesů, které 

úzce souvisely s revizemi RVP ZV. Paralelně probíhala revize RVP ZV, vytvářely se standardy 

pro základní vzdělávání, hledalo se nejvhodnější pojetí gramotností a způsoby jejich promítnutí 

do RVP ZV. Charakteristickým rysem byla i změna realizátorů revize a zpracovatelů standardů. 

Výzkumnému ústavu pedagogickému, který byl ministerstvem zřízen pro rozvíjení 
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kurikulárních koncepcí a dokumentů, byl po zahájení revize RVP ZV odebrán dohled nad touto 

činnosti a byl svěřen skupinám učitelů a ředitelů škol pod vedením Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy (Tupý, 2018). 

Situace v oblasti kurikulárních dokumentů období 2013−2017 

Období přechodu na inkluzivní vzdělávání bylo jedním z nejbouřlivějších od roku 1989. 

Systém inkluzivního vzdělávání a přímé podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných byl očekáván a byl považován za vhodný krok, přinesl nám však řadu 

pedagogických nejistot v řadách učitelů i rodičů. Svůj podíl na této situaci mělo i Ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy a další aktéři procesu zavádění inkluzivního vzdělávání. 

Opakovaly se některé chyby, které provázely i minulá období. Nutno říci, že k pochopení celého 

procesu tvorby kurikulárních dokumentů je třeba sledovat také další materiály mající na jejich 

vznik a úpravy vliv, rovněž dobové články a stati, které dokreslují situaci politickou i situaci ve 

školství. Je třeba si také uvědomit, že kurikulární dokumenty jsou obecným předpisem, který 

ovlivňuje vzdělávání pouze do určité míry (Tupý, 2018). 

Situace v oblasti kurikulárních dokumentů období 2018−2022 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je dokument, který 

navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Jeho úkolem je zajistit přechod do 

dalšího desetiletí, připravit vzdělávací systém na stále nové výzvy a kontinuálně řešit problémy, 

které v českém školství přetrvávají. Strategie 2030+ je dokumentem, jehož cílem je 

modernizace vzdělávacího systému České republiky. Strategie sleduje dva stěžejní cíle. Chce 

více zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí, které jsou potřebné pro občanský, profesní 

i osobní život a jejím cílem je také snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání 

a umožnit dětem, žákům i studentům správný rozvoj jejich potenciálu. Jedním z bodů pro 

naplnění těchto strategických cílů je revize Rámcového vzdělávacího programu, která by měla 

vycházet ze stávajících programů a zachovávat jejich základní strukturu a pojmy. V rámci 

zkvalitnění výuky se očekává výrazná redukce snížení objemu celkového učiva obsaženého 

v ŠVP až o polovinu. Dobré kurikulum by mělo stavět na vizi v kurikulu předmětovém a jeho 

implementaci kvalitními učiteli, kteří si dokáží vyhledat podporu v samotných materiálech, 

učebních textech i hodnocení. Učitel tuto podporu bude moci využít, ale může si také vytvořit 

svoje vlastní postupy, bude mít tedy možnost volby (MŠMT, 2022). 
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Část výzkumná 

4 Metodika 

Hlavním cílem diplomové práce je pomocí kurikulárních dokumentů popsat vývojové 

tendence výuky předmětu výchova ke zdraví a bezpečí na školách odpovídajících druhému 

stupni dnešních základních škol od roku 1918 do současnosti.  

Byly formulovány dílčí cíle, a to: 

1. Sledovat, v jakých vyučovacích předmětech zkoumaných období se učivo patřící do výchovy 

ke zdraví a bezpečí vyskytuje. 

2. Srovnat učivo výchovy ke zdraví a bezpečí každého zkoumaného období s učivem 

předchozích období. 

3. Srovnat učivo výchovy ke zdraví a bezpečí každého zkoumaného období s učivem 

současného Rámcového vzdělávacího programu, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 

Dílčí cíle můžeme překlopit do výzkumných otázek: 

1. V jakých vyučovacích předmětech se učivo výchovy ke zdraví a bezpečí vyskytuje? 

2. Jaký je vývoj učiva výchovy ke zdraví a bezpečí v jednotlivých zkoumaných obdobích? 

3. Jaké shody a rozdíly vykazuje učivo výchovy ke zdraví a bezpečí s učivem současného 

Rámcového vzdělávacího programu? 

Jak říká Fasora (2014), metoda se odvíjí zejména od badatelské otázky, od toho, o který 

z pestré škály historických jevů má badatel hlavní zájem. Pokud je totiž badatelská otázka 

nejasná, vnáší tento fakt do další činnosti mnoho problémů. Podle Hrocha (1983) při volbě 

tématu a formulaci problému vychází historik zejména z mimopramenného poznání a metoda 

je pak zastoupena především ve své teoretické složce, v konkrétní metodologii, která se 

uplatňuje hlavně při předběžné úvaze o tom, kterých metod bude při výzkumu vhodné použít 

vzhledem ke specifice problematiky i dosavadním stavu poznatků a pramenné základny. 

Podle Zounka (2014) se k poznání určitého jevu nebo procesu, který se odehrál v minulosti, 

realizuje se historický výzkum s cílem kriticky zkoumat a poznat děje minulé.  Na uvedený fakt 

navazuje Jůva (2007) tím, že v poslední době sílí v historickém pedagogickém výzkumu 

orientace zaměřující se na třídění edukačních problémů, jako jsou tendence, koncepce, teorie, 

paradigmata. V rámci tradiční definice pramene tvrdí Fasora (2014), že pramen nevypovídá 

objektivně, ale vždy v sobě nese dobově sdílené hodnoty. Historik podle něj pracuje pouze 

s prameny, které se dochovaly do dnešních dnů a kterým je schopen rozumět a snaží se pochopit 

aktéry minulých dějů s jejich hodnotami, představami a kulturou, snaží se nedopouštět 
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anachronismu, snaží se minulosti porozumět. Co se týče obsahové analýzy, podle Gavory 

(2015), je jejím klíčovým prvkem, jež se stanovuje hned po konkretizaci výzkumného cíle, 

rozhodnutí o tom, které texty budeme vybírat a jakým způsobem. Při obsahové analýze 

stanovujeme tři různé jednotky, a to výzkumný vzorek, jednotku sběru dat a jednotku analýzy. 

Při obsahové analýze může být jednotkou analýzy jakýkoli textový element, což je slovo, slovní 

spojení, úsek, téma. Obsahová analýza musí přistupovat k výběru vzorku systematicky. To 

znamená, že texty se vybírají na základě dopředu určených charakteristik a výsledkem výběru 

je určitý systém textů. Maňák (1994) říká, že historicko-srovnávací analýza bývá často uváděna 

jako metoda, bez které se neobejde žádná pedagogická disciplína. Walterová (2006) dodává, že 

komparativním přístupem se nazývá metodický princip vycházející z přesvědčení, že 

historickou skutečnost lépe pochopíme a vysvětlíme, budeme-li ji důsledně sledovat 

a srovnávat s jinými procesy. 

 Nejprve bylo tedy nutné zvolit vhodnou metodu pro plánovaný výzkum. Jako hlavní byla 

zvolena komparativní analýza. Potom byly podrobnou historickou obsahovou analýzou 

pramenů, ve formě kurikulárních dokumentů, platných a používaných od roku 1918 do 

současnosti, vybrány didaktické elementy, které odpovídají učivu výchovy ke zdraví a bezpečí. 

Byla věnována značná pozornost tomu, ve kterých vyučovacích předmětech se učivo výchovy 

ke zdraví a bezpečí vyskytuje ve zkoumaných obdobích a také, do kterých ročníků je konkrétní 

učivo zařazeno, aby vše odpovídalo dnešnímu druhému stupni základní školy.  

Pomocí komparativní analýzy byly srovnány rozdíly, shody a vývoj učiva výchovy ke 

zdraví a bezpečí ve zkoumaných obdobích, jeho proměny, progres, úskalí, a to porovnáním 

s předchozími kurikulárními dokumenty.  

Dále bylo učivo vybrané již uvedenou obsahovou analýzou z jednotlivých dobových 

kurikulárních dokumentů komparováno se současným Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání z roku 2021, zejména s učivem Vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 

Bylo nutno vzít v úvahu a uvedený výzkum propojit s kurikulární, didaktickou, ideovou, 

politickou, vědeckou a ideologickou situací zkoumaných období. Výsledky, a zároveň 

odpovědi na výzkumné otázky, byly rozděleny podle jednotlivých období a bylo upozorněno 

na zásadní fakta z jednotlivých časových úseků, které jsou ohraničeny jednak politickou 

a ideologickou situací, dále zásadní změnou a inovací kurikulárních dokumentů či školské 

soustavy. Jazyková stránka i odborné názvosloví dobových dokumentů byly ve většině případů 

ponechány v původním znění. 

Konkrétnější pohled na situaci v této oblasti a lepší pochopení didaktického kontextu učiva 

nám pomohly dokreslit i příklady, části textů, obsahů a obrázky z učebnic schválených ke 
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komparovaným kurikulárním dokumentům, které jsou připojeny v přílohách. V rámci diskuze 

bylo upozorněno na, pomocí rešerše a dalšího pátrání nalezené studie, příručky, články 

a vědecké práce, které vznikly během zkoumaných období a které se věnovaly přímo tématu 

výuky výchovy ke zdraví a bezpečí na školách odpovídajícím druhému stupni dnešních 

základních škol. Výsledky tohoto výzkumu byly diskutovány a srovnány s výsledky těchto 

dokumentů. 
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5 Analýza a komparace 

Historickou obsahovou analýzou kurikulárních dokumentů platných a požívaných od roku 

1918 do současnosti z nich byly vybrány elementy, které odpovídají učivu výchovy ke zdraví 

a bezpečí. Vítaným zjištěním a kladnou stránkou výzkumu je fakt, že výchova ke zdraví 

a bezpečí byla vyučována napříč všemi politickými a historickými obdobími sledovanými 

v této práci. V této kapitole je shrnut vývoj výuky výchovy ke zdraví. Nejprve je věnována 

pozornost tomu, ve kterých vyučovacích předmětech se výchova ke zdraví vyskytuje 

v předmětných obdobích. Kurikulární dokumenty ze zkoumaných období jsou komparovány 

s předchozími a se současným obsahem učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (RVP ZV z roku 2021), zejména z oblasti Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví 

a popsány shody, rozdíly, vývoj i zajímavosti, čímž jsou zároveň naplněny cíle a odpovězeno 

na výzkumné otázky. 

5.1 20. a 30. léta 20. století 

5.1.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

V počátcích samostatné Československé republiky platily ještě učebné osnovy 

Rakouska-Uherska. Ve 20. letech 20. století docházelo tedy k postupným a pomalým změnám 

školského systému. Jak již bylo uvedeno, roce 1923/24 byly vydány nové osnovy občanské 

nauky a výchovy, ručních prací chlapeckých a dívčích, nauky o domácím hospodářství 

a konečně i nové osnovy pro tělesnou výchovu. Výchova ke zdraví a bezpečí byla vyučována 

zejména v předmětech přírodopis, přírodozpyt a občanská výchova a v domácích naukách pro 

dívky. V období 20. let byly učební osnovy velmi strohé, pramenů je méně, proto bylo nutné, 

ale i velmi podnětné, prohlédnout učivo i ze schválených učebnic. 

V učebných osnovách ani v učebnicích nebylo už tehdy opomenuto nebezpečí kouření, 

alkoholismu, zmiňováno je i škodlivé hraní karet. Některé nalezené učebnice, zejména učebnice 

občanské nauky Občanská výchova a nauka ve škole národní, díl III., 6. – 8. školní rok, 1923, 

obsahují velmi rozsáhlý záběr zkoumaného učiva výchovy ke zdraví a bezpečí, věnují se 

otázkám dnešní adiktologie, finanční gramotnosti, péči o zdraví, důležitosti tělesné výchovy, 

sociálním otázkám, rodině a další tématům vztahujícím se k výzkumu (viz přílohy). 

Ve 20. letech 20. století nebyl ještě zaveden, v té době velmi diskutovaný, jednotný školský 

systém, takže žáci věkem odpovídající dnešnímu druhému stupni základní školy byli vyučováni 

jak na školách měšťanských, tak na školách vyšších obecných. Velmi zajímavá a rozsáhlá je 
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učebnice občanské nauky Občanská výchova a nauka ve škole národní, díl III., 6. – 8. školní 

rok, schválená podle nových osnov, platných od školního roku 1923/1924. Přibližuje velmi 

zajímavou formou rozsáhlou problematiku výchovy ke zdraví a bezpečí, dnes bychom řekli 

i stránku adiktologickou, dotýká se finanční gramotnosti, potřeby pohybu, rodiny, duševní 

hygieny, branné problematiky a dalších součástí výchovy ke zdraví a bezpečí. 

V přírodopisu je v otázce zdravovědy věnováno hodně prostoru vnitřním cizopasníkům 

člověka, ale i pro dnešní žáky dnes již neznámým nemocem, jako jsou tyf, tuberkulosa, 

neštovice, spála, spalničky, zánět šlach příušních, sněť slezinná, ozhřivec a vzteklina. 

Hodně prostoru je věnováno také v části výuky pro dívky, jednak v přírodopisu, ale 

i v domácích naukách, a to péči o dítě od kojeneckého věku po věk batolecí a vhodné výživě, 

nejen dětské. 

Ve 30. letech minulého století dochází k vytvoření nových učebních osnov, které jsou nadále 

určeny zvlášť pro školy měšťanské a vyšší obecné. Osnovy byly více propracovány, objevily 

se otázky války a míru. V polovině 30. let spolu s hrozbou fašismu byla do osnov zařazena 

i branná výchova, která ale byla v období druhé republiky z osnov vyňata. Výchova ke zdraví 

a bezpečí byla vyučována v předmětech přírodopis, přírodozpyt, občanská nauka a výchova, 

ruční práce dívčí s naukou o domácím hospodářství, ruční práce chlapecké, tělesná výchova. 

Na školách měšťanských se výuka ke zdraví a bezpečí vyučuje v předmětech přírodopis, 

přírodozpyt, občanská nauka a výchova, ruční práce dívčí s naukou o domácím hospodářství, 

tělesná výchova. 

V přírodopisu a občanské nauce bylo vyučováno o nemocech, jako je například tuberkulóza, je 

zmiňována Masarykova liga proti tuberkulóze. V přírodopisu pak jsou v učebnicích popisováni 

jak vnější, tak vnitřní parazité člověka a další nebezpečné infekční nemoci té doby a přidáno 

poučení o jejich předcházení a boji s nimi. Do osnov je již zařazeno veřejné zdravotnictví. Dále 

zde nacházíme učivo o boji proti alkoholismu, kouření, péči o zdraví, rodině. V pracovní 

učebnici přírodopisu jsou, mimo jiné, zmíněni i „kokainisté a „morfinisté“. 

V dívčích domácích naukách jsou používány stejné učebnice, pouze mírně upravené, a opět je 

věnováno hodně prostoru správné výživě a péči o malé dítě.  

5.1.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem  

Porovnáme-li učivo v kurikulárních dokumentech 20. a 30. let minulého století 

s dnešním obsahem učiva Rámcového vzdělávacího programu, a to zejména s částí Člověk 

a zdraví, Výchova ke zdraví, lze s jistotou říci, že se v mnohém shodují.  
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V učivu současného RVP nalézáme shody v oblasti Vztahy mezi lidmi a formy soužití, kdy 

v prvorepublikových osnovách Občanské nauky pro vyšší stupeň obecných a pro měšťanské 

školy nacházíme shodné pojmy jako je rodina, obec, spolek, navíc například občanské ctnosti. 

V části Změny v životě člověka a jejich reflexe lze paralelu najít pouze u zdraví reprodukční 

soustavy, kde je podobnost s učivem předmětu ruční práce dívčí s naukou o domácím 

hospodářství v učivu 8. ročníku obecné a třetího ročníku měšťanské školy, a to jako hygiena 

dospívajícího děvčete. V osnovách chlapeckých ručních prací se toto učivo nevyskytuje, 

naopak je v učivu 6. třídy obecné školy zmíněno odstraňování předmětů nebezpečných bosým 

nohám z cest (skla, střepy, trní, kamení) a též úprava vlasů, nehtů, čištění zubů. Naopak pojmy 

jako sexualita, promiskuita, problémy těhotenství a rodičovství mladistvých a poruchy pohlavní 

identity nacházíme jen v současném Rámcovém vzdělávacím programu.  

S částí nazvanou Zdravý způsob života a péče o zdraví je v zásadě učivo shodné, v učebních 

osnovách první republiky se samozřejmě nevyskytuje pojem porucha příjmu potravy. Současný 

kurikulární dokument se věnuje v oblasti vlivy vnějšího a vnitřního prostředí vlivům obou 

uvedených, osnovy starší v předmětu ruční práce dívčí s naukou o domácím hospodářství 

a v přírodozpytu zmiňují pouze péči o prostředí vnitřní, a to z hlediska osvětlení a kvality 

ovzduší a dále uvádějí důležitost větrání v obydlí. Bod tělesná a duševní hygiena, denní režim 

obsahuje v podstatě učivo totožné s prvorepublikovými osnovami. Co se týče ochrany před 

přenosnými chorobami, jsou údaje ve starších osnovách příliš nekonkrétní, ve schválených 

učebnicích je jim ale věnován velký prostor. Podrobně jsou popsány mnohé infekční choroby. 

Tehdy hodně rozšířená tuberkulóza je zmiňována v osnovách několikrát. Pozornost je věnována 

také vnitřním cizopasníkům, škrkavkám, roupům, tasemnicím. Učivo 20. a 30. let minulého 

století samozřejmě neobsahuje pojem sexuálně přenosné nemoci. Co se týče ochrany před 

chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy, je věnován v prvorepublikových osnovách 

velký prostor úrazům, první pomoci a v části pro dívky ošetřování nemocných v domácím 

prostředí. Chronické nepřenosné choroby jsou zmiňovány pouze v souvislosti s pitím alkoholu 

a kouřením, je zmiňována jejich škodlivost, což můžeme zařadit pod dnešní pojem prevence. 

Neustále se totiž opakuje učivo o škodlivosti lihovin a kouření, a to v přírodopisu v každém 

postupném ročníku vyšší obecné školy. Na škole měšťanské jsou uváděny v rámci občanské 

výchovy pojmy jako abstinence a abstinentní hnutí.  

Části RVP pod názvem Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence odpovídají učební obsahy 

prvorepublikových osnov v oblasti posilování duševní odolnosti, násilí zaměřené proti sobě 

samému (sebevražednost), rizikového chování, kriminality, služeb pomoci. Naopak se ve 
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starších osnovách nesetkáme s učivem obsahujícím nebezpečný internet a elektronická média, 

dopink ve sportu, šikanu, bezpečnost v dopravě, postup v případě dopravní nehody, reklamní 

vlivy, působení sekt. Naopak, oblast ochrany člověka za mimořádných událostí, je v některých 

částech shodná s osnovami branné výchovy z druhé poloviny 30. let 20. století a dále s učivem 

občanské nauky, je ale zaměřena zejména na válečný konflikt, který v uvedeném období hrozil.  

Část Hodnota a podpora zdraví obsahuje mnoho podobných pojmů a elementů v obou 

kurikulárních dokumentech, jmenujme například zdravý životní styl.  

Oblast Osobnostního a sociálního rozvoje se dá v rámci učiva považovat také za velmi 

podobný. Pojmy, jako efektivní a asertivní komunikace a kooperace ve starším kurikulárním 

dokumentu nenalézáme, nicméně v učivu občanské nauky měšťanské i obecné školy nacházíme 

podobné náměty.  

Souvislosti nacházíme také v současném RVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v části 

Pěstitelské práce a chovatelství, a to s učivem léčivé rostliny, rostliny a zdraví člověka, kontakt 

se známými a neznámými zvířaty. Dále v části provoz a údržba domácnosti – elektrotechnika 

v domácnosti lze nalézt shodné či podobné pojmy z hlediska ochrany, údržby a bezpečnosti 

práce s přístroji a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V části příprava pokrmů je identické 

učivo bezpečnost a hygiena provozu a sestavování jídelníčku.  

Identické znaky lze sledovat též ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda – Chemie, a to 

prostřednictvím učiva v části organické sloučeniny, kde se shoduje v části přírodní látky 

s učivem v předmětu ruční práce dívčí s naukou o domácím hospodářství a dále v části chemie 

a společnost, kde nalézáme podobnost v učivu léčiva a návykové látky. Rovněž v přírodopise 

v části biologie člověka nacházíme shodu s učivem o nemocech, úrazech, pojem prevence se 

ale v prvorepublikových dokumentech neobjevuje.  

Lze říci, že na základě komparace učebních osnov prvorepublikových se současným RVP ZV 

pro druhý stupeň, zejména pokud jde o učivo vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, nacházíme 

mnoho naprosto identických i analogických atributů a souvislostí i námětů pro zamyšlení.  

5.2 Protektorátní osnovy 

5.2.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

V období kolem vzniku takzvané druhé republiky byly zrušeny již zmíněné osnovy 

branné výchovy. Byly vydány nové protektorátní osnovy. V předmluvě k osnovám, v části 

hlavní zásady, je velká část věnována tělesnému i duševnímu zdraví, jako základní podmínce 
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úspěšného života. Je zdůrazňována důležitost zdravotních zásad, správných zdravotních 

návyků, ochrany zdraví. Dále je kladen důraz na úctu k tělesné práci, výchovnou péči o tělesné 

a duševní zdraví, účelné využití volného času a vhodná tělesná cvičení. Je zdůrazňováno, aby 

žáci své schopnosti také vkládali do služeb národa a svých bližních. Rodina je považována za 

základ společnosti. Národní výchova má probouzet v mládeži příslušnost k vyššímu celku, 

k národu, je zdůrazňována národní hrdost, sociální spravedlnost a občanské povinnosti. 

Výchova ke zdraví a bezpečí se vyskytuje v předmětech přírodopis, přírodozpyt, občanská 

nauka a výchova, tělesná výchova, dívčí ruční práce s naukou o domácím hospodářství 

a zeměpis. V tělesné výchově je na obecných i měšťanských školách zavedena i zdravotní 

výchova, ta se spolu s první pomocí vyskytuje i v osnovách přírodopisu. Dále v předmětu 

občanská nauka a výchova můžeme nalézt učební látku o škodlivosti kouření a pití lihovin, 

poprvé je zde zmiňována i dopravní výchova. 

V přírodozpytu je například i v osnovách oproti předchozím dokumentům zmíněno očkování. 

V přírodopisu také první pomoc, nakažlivé nemoci a sociální nemoci. Mezi sociální nemoci se 

i v přechozích osnovách řadila kupříkladu tuberkulóza. Učebnice byly používány 

prvorepublikové, avšak s výraznými cenzurními zásahy. 

5.2.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

Při porovnávání protektorátních učebních osnov se současným RVP zjišťujeme, že 

vycházejí z osnov předchozího zkoumaného období, jsou ale v některých oblastech rozšířeny, 

v některých zúženy, vydány a uveřejněny dohromady pro měšťanskou i obecnou školu.  

Pokud budeme komparovat vzdělávací oblast Člověk a zdraví, najdeme shody v učivu už 

v první části, pod názvem Vztahy mezi lidmi a formy soužití. Protektorátní osnovy zmiňují 

mravní hodnoty, vědomí povinnosti k bližnímu, úctu a povinnosti k rodičům, ke společnosti, 

snášenlivost, spolehlivost, odpovědnost, ukázněnost a zásadu poctivé hry.  

Při hledání analogií v další části nazvané Změny v životě člověka a jejich reflexe, ji 

nacházíme v předmětu dívčí ruční práce s naukou o domácím hospodářství, a to u učiva hygiena 

dospívající dívky. V tělesné výchově pro dívky, jejíž součástí je zdravotní výchova lze najít 

učivo o významu dospívání, menstruaci a životosprávě při ní, první poučení o dospívání, což 

odpovídá učivu v našem RVP zdraví reprodukční soustavy.  Naopak pojmy jako sexualita, 

promiskuita, problémy těhotenství a rodičovství mladistvých a poruchy pohlavní identity zde 

pochopitelně nenalézáme. 



37 
 

V pasáži Zdravý způsob života a péče o zdraví se shoduje část výživa a zdraví, a to zejména 

v otázkách stravování. V bodě tělesná a duševní hygiena, denní režim je možno najít paralelu 

s učivem hygiena práce a odpočinku a výchova k zdravé rekreaci účelným využitím volného 

času, které je součástí zdravotní výchovy v tělesné výchově. V otázce ochrany před přenosnými 

chorobami nalézáme také velké množství shodného, a to v přírodozpytu v základech 

bakteriologie v učivu virus, bakterie (mikrob), vakcína, očkování. Navíc ve zdravotní výchově 

v rámci tělesné výchovy lze najít poučení o infekcích. Přenosné sexuální nemoci nejsou 

v osnovách uvedeny. Pokud bychom hledali určité analogie v bodě dalším, což je ochrana před 

chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy, tak z hlediska úrazů je množství učiva ve 

starším dokumentu poměrně velké. Nacházíme je zejména v tělesné výchově, v její součásti 

zdravotní výchova. Dále jako poučení a výcvik v první pomoci a v základech samaritství 

v dívčích ručních pracích. Poprvé se setkáváme s pojmem prevence, v podobě preventivního 

opatření ve zdravovědě. Též se objevuje učivo s tématem bezpečnosti v dopravě, poučení 

o dopravních předpisech a výuka k bezpečnosti doma, venku i při sportu.  

Téma Rizik ohrožujících zdraví a jejich prevence se shoduje s námi zkoumaným materiálem 

v rámci učiva o nebezpečí kouření a pití alkoholu, duševní zdravovědy, dopravní bezpečnosti, 

osobní bezpečnosti. V oblasti Hodnoty a podpory zdraví lze také nalézt některé analogie. 

Například v oblasti odpovědnosti, významu preventivních opatření ve zdravovědě. 

Pokud jde o Osobnostní a sociální rozvoj, souvislosti nacházíme z pohledu dnešního RVP 

v oblasti psychohygieny a mezilidských vztahů, částečně i v oblasti sebepoznání a sebepojetí. 

Velké množství pojmů vykazuje jistou konjunkci, některé jsou totožné. 

V přírodozpytu nacházíme vzhledem k ochraně člověka za mimořádných situací učivo 

o bojových látkách a ochraně proti nim, třaskavinách, první pomoci a dopravě poraněných.  

 

5.3 Přechodné poválečné osnovy z roku 1945 

5.3.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

Osnovy jsou oproti všem předchozím trochu lépe zpracované, přehlednější a učivo 

ucelenější, ale zdají se být dosti zredukované, zřejmě proto, že se jednalo o osnovy přechodné. 

Chybí v nich prvorepublikové hodnoty. Učitelům je ale podrobně vysvětleno, jak s učivem 

v poválečném období pracovat. Již v předmluvě k uvedeným osnovám je poprvé zdůrazňováno 

těsné spojenectví se Sovětským svazem a dalšími slovanskými státy. Volá se po změně 

ideologicky-kulturního programu školy a jejím zlidovění. Klade se důraz na výchovu 
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politickou, státní, brannou, národní, lidovou a sociální a je zdůrazněno, že jí je nutno prolnout 

všechny vyučovací předměty, obzvláště politickou výchovu, dějepis, zeměpis, češtinu, ruštinu, 

filosofii, výchovu hudební a výtvarnou i tělesnou výchovu s novým pojetím lidové brannosti 

lidově demokratické republiky. Vznikl tedy nový předmět politická výchova a v osnovách byl 

velmi patrný vliv Sovětského svazu a vliv nastupující komunistické strany a už i propagandy, 

přestože do února 1948 zbývaly ještě téměř dva roky. Výchovu ke zdraví a bezpečí nacházíme 

v předmětech biologie, dívčí ruční práce a domácí nauky, tělesná výchova a politická výchova. 

Politická výchova zmiňuje obranu vlasti, bezpečnost a existenci Sboru národní bezpečnosti. 

Předmět dívčí ruční práce a domácí nauky používá také prvorepublikové učebnice, i osnovy 

jsou téměř identické jako v 30. letech. 

Velký prostor je věnován péči o zdravou domácnost a péči o kojence a batole, péči o nemocného 

v domácím prostředí, která je velmi podrobně rozepsána a je zde přítomno učivo o výživě 

malých dětí a nemocných. Předmět přírodopis je přejmenován na biologii. Je vysvětleno, že 

biologií se rozumí botanika, zoologie, somatologie s hygienou a obecná biologie. 

Z biologických poznatků se zvláště zdůrazňují ty, které mají ráz dynamický, což znamená 

poznatky „fysiologické, ekologické, ontogenetické, fylogenetické a genetické“. Dále je 

upřesněno, že biologické poznatky vychovávají žáka k hlubšímu chápání života jednotlivce 

i lidské společnosti a přispívají tak podstatně k výchově mravní, sociální a zdravotní. Součástí 

osnov tělesné výchovy jsou také hygiena těla a prostředí, hygienické návyky, správná 

životospráva, výchova k bezpečnosti, příprava k pohlavnímu dospívání pro dívky i chlapce. 

V dalších ročnících pak hygiena společenská, duševní, práce a odpočinek, životospráva, první 

pomoc, nakažlivé choroby, abstinence, výchova k bezpečnosti, pohlavní dospívání a pro dívky 

péče o kojence a batolata. 

5.3.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

Srovnání učiva s Rámcovým vzdělávacím programem v oblasti Člověk a zdraví v části 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití je složitější, neboť byl vydáním uvedených osnov zrušen 

předmět občanská nauka a výchova a byl nahrazen předmětem politická výchova, který se však 

více než prvorepublikově orientované osnovy podtrhující význam rodiny, obce, komunity 

a morálních hodnot zaměřuje na obranu lidově demokratické republiky a zajištění míru ve 

spolupráci se Sovětským svazem a věnuje se politické výchově lidu. Část této tematiky je 

přesunuta do tělesné výchovy, která zmiňuje výchovu charakteru člověka, kontrolu vlastního 

těla a chování, smysl pro kolektiv a spolupráci v něm. V osnovách je uvedeno, že tělesná 

výchova je považována za nejdůležitější předmět.  



39 
 

Porovnáme-li s učivem dnešního RVP v bodě Změny v životě člověka a jejich reflexe, 

zjišťujeme, že zde již dochází k důraznější orientaci na problematiku dospívání, a to zejména 

ve III. a IV. ročníku měšťanské školy v tělesné výchově, dále v biologii ve II. ročníku 

měšťanské školy, jako příprava k pohlavnímu dospívání. Jsou zmíněny i publikace k této 

problematice zvlášť pro chlapce a dívky. Dále učivo o dospívání nalézáme v předmětu Dívčí 

ruční práce a domácí nauky, a to ve IV. ročníku měšťanské školy.  

Pokud bychom chtěli porovnávat část Zdravý způsob života a péče o zdraví nacházíme velmi 

rozsáhlé množství shodného či obdobného učiva. V otázce výživy a zdraví lze analogii objevit 

v předmětu biologie, a to konkrétně v učivu II. třídy měšťanské školy, jako zásady výživy, dále 

v předmětu dívčí ruční práce a domácí nauky je zkoumané učivo zařazeno do výuky I. ročníku 

měšťanské školy, a to jako pořádek a pravidelnost v jídle, správné přesnídávky, výživa školní 

mládeže a do IV. třídy, kde nalézáme přímo učivo o výživě, rozdělení živných látek a obsahu 

živin v potravinách. Za paralelu k tématu ochrana před přenosnými chorobami se dá považovat 

učivo biologie II. třídy, kde lze nalézt část o boji proti nakažlivým nemocem. Totéž lze nalézt 

v učivu pro jednoroční učební kurs, dále v učivu tělesné výchovy jako nakažlivé choroby. 

V pasáži ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy nacházíme opět 

mnoho shodného či podobného učiva. V tělesné výchově je to v rámci učiva I. A II. třídy 

výchova k bezpečnosti, III. a IV. třídy první pomoc. V rámci prevence je třeba uvést učivo 

tělesné výchovy o vypěstování návyku správné životosprávy a vědomé péče o zdraví. 

K části RVP Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence lze ve zkoumaném dokumentu 

přiřadit učivo tělesné výchovy, a to hygiena společenská, duševní, práce a odpočinek, kontrola 

vlastního těla i chování, charakter, abstinence a výchova k bezpečnosti. Zjišťujeme však 

absenci učiva o nebezpečí kouření a nikotinu, která se v předchozích zkoumaných dobových 

dokumentech vyskytovala. K ochraně člověka za mimořádných událostí lze najít podobnost 

v učivu politické výchovy. 

K části Hodnota a podpora zdraví nelze v poválečných osnovách najít příliš shodného či 

podobného učiva, což platí i o části Osobnostní a sociální rozvoj. Zde lze snad jen opět zmínit 

tělesnou výchovu, kontrolu vlastního těla i chování, charakteru. 
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5.4 Učební plán a učební osnovy po roce 1948 

5.4.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

Stěžejním obdobím nejen našeho školství se stal rok 1948. Vyšší obecné školy a školy 

měšťanské jsou v osnovách nově nazývány školami středními, přestože je zde uvedeno ještě 

původní členění do ročníků. Druhý stupeň základní školy dnešní vzdělávací soustavy odpovídá 

I. až IV. ročníku uvedené střední školy. 

Výchova ke zdraví se vyskytuje v předmětech občanská nauka, přírodopis, chemie, fysika, 

nauka o domácnosti, tělesná výchova. Nevyskytuje se již předmět přírodozpyt, ale uvedená 

látka je rozdělena do osnov fysiky a chemie. Místo biologie se navrací název přírodopis. Vrací 

se předmět občanská nauka a předmět politická výchova je zrušen. V osnovách opět nalézáme 

termíny, které byly po druhé světové válce vyňaty, jako například rodina. V dokumentu 

objevujeme pojmy fašismus, nacismus, rasová a náboženská nesnášenlivost a nacionální 

šovinismus. Osnovy jsou oproti všem předchozím velice rozsáhlé, podrobné, velmi 

srozumitelné a zajímavé. Do tělesné výchovy je zařazena ve velkém rozsahu branná výchova 

a jeho součástí jsou též branná cvičení. Výchově ke zdraví je věnována velká pozornost, 

zmiňováno je i duševní zdraví, zdravověda tělesných soustav je nahrazena pojmem hygiena, 

zmiňováno je i veřejné zdravotnictví. Oproti předchozím kurikulárním dokumentům jsou 

používány nové a modernější odborné názvy. V dokumentu je uvedeno, že biologické poznatky 

jsou základem správné životosprávy jednotlivce i společnosti. 

Mimo mnoho dalších částí jsou v osnovách přírodopisu zmíněna mimo kouření a alkoholismu 

ještě narkotika. Jsou také zmíněny pohlavní choroby. Poprvé je doslovně řešena odpovědnost 

člověka za své zdraví a zdraví svého rodu, dále otázka poslání lékaře ve společnosti a jeho 

poměr k nemocnému, tudíž již z hlediska sociologického. Zmíněna je též, v souvislosti se 

zásahy vědy do výživy, vědeckými zkoumáními a řízením výživy, funkce Státního zdravotního 

ústavu. Zařazena je také výuka o penicilinu. Zajímavostí je zařazení cyklu zrození, růst, 

dospívání, stárnutí a smrt. Řešena jsou poprvé i lidská plemena a rovnocennost lidských 

plemen. Učební plán a učební osnovy jsou velice rozsáhlé, jde o poslední vydání formou 

monografie, tudíž vše je shrnuto v jednom svazku. 

Osnovy jsou z dnešního pohledu velice inspirativní a velmi logicky uspořádané, ač jde o první 

kurikulární socialistický dokument. 

Učebnice byly používány prvorepublikové s mírnými úpravami či předmluvami, jako například 

tři díly učebnice domácích nauk pro dívky pod názvem Doma.  
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5.4.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

Porovnáme-li učivo v uvedených osnovách s platným RVP ZV pro druhý stupeň ve 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, nalézáme zde již mnoho shodných či obdobných pojmů 

a záměrů. První část této oblasti Vztahy mezi lidmi a formy soužití nabízí mnoho paralel se 

zkoumaným historickým dokumentem. V rámci občanské nauky ve II. a III. ročníku jsou to 

pojmy ochrana rodiny a mládeže, rodina jako základní sociální jednotka, význam rodiny, 

společenské skupiny, rodina dříve a dnes, což je konkrétně velmi zajímavý vhled do 

problematiky. V rámci tělesné výchovy a její části sociální výchova je zmiňována odpovědnost 

člověka ke kolektivu.  

V dalším segmentu uvedené vzdělávací oblasti Změny člověka a jejich reflexe lze najít shodné 

učivo v tělesné výchově, v její části zdravotní výchova prostřednictvím pojmů hygiena 

dospívající dívky a hygiena dospívajícího hocha. Zajímavostí je, že tato výuka měla být 

uskutečněna s dvouletým časovým odstupem, a to ve prospěch dívek. V přírodopise potom 

čistota pohlavní a duševní, poučení o pohlavních chorobách, poučení o působení hormonů, 

zrození, růst, dospívání, stárnutí a smrt.  

K rozsáhlejší části RVP pod názvem Zdravý způsob života a péče o zdraví lze nalézt mnoho 

analogického učiva. Výživa a zdraví je obsahem přírodopisu. Jsou zde pojmy jako výživa, 

druhy potravin, živiny a jejich látkové složení, hygiena potravin a správné výživy, vady, 

nemoci, úrazy, infekční nemoci a jejich původci, bakterie, virus, šíření nakažlivých nemocí 

a obrana proti nim, nejrozšířenější infekční nemoci, z historie boje vědy a společnosti 

s infekčními nemocemi, imunita, Pasteur, Koch, Mečnikov, ochranné očkování, penicilin. 

Zařadit sem lze i vnitřní parazity. Dále je v rámci přírodopisu zmiňována hygiena nervstva 

a smyslového ústrojí, závislost duševního života na hmotném podkladu, psychologie a její 

význam, hygiena duševní práce, vztah mezi tělesným a duševním zdravím, nervové duševní 

choroby a nemoci. Pohlavní hygiena byla již uvedena výše. 

I v tělesné výchově lze nalézt odpovídající učivo i k tomuto tématu. Součástí zdravotní výchovy 

v I. a ve II. třídě je hygiena prostředí, otužování, výchova k bezpečnosti a dopravní řád. V rámci 

první pomoci je to ve zdravotní výchově ošetření menších ran, použití obvazu, lékárnička, ve 

III. třídě pak bezpečnost v tělesné výchově, zastavení krvácení a ošetření při omrznutí a při 

úžehu. V dalším ročníku pak první pomoc při vymknutinách a zlomeninách a doprava 

raněných.  
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V části Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence můžeme obdobné učivo najít v přírodopisu 

pro IV. třídu, a to poučení o hygieně duševní práce, vztah mezi tělesným a duševním zdravím, 

hygiena tělesné práce, poučení o nervových poruchách a nemocech. Dále se zde vyskytuje 

učivo o alkoholismu, kouření a narkotikách, které lze k uvedenému tématu přiřadit. Do tohoto 

tématu lze zařadit i učivo občanské nauky o zákazu šíření fašismu, nacismu, rasové 

a náboženské nesnášenlivosti a nacionálním šovinismu. Do části ochrana člověka za 

mimořádných událostí by šlo zařadit učivo občanské nauky povinnost obrany státu, branná 

výchova, Sbor národní bezpečnosti, mír je nedělitelný, ale i učivo chemie, a to význam nafty 

pro obranu státu, bezpečnostní opatření v dolech, chemie ve službách míru a obrany státu. 

Učivo tělesné výchovy se věnuje v rámci zdravotní výchovy výchově k bezpečnosti 

a dopravnímu řádu.  

Co se týče sekce Hodnota a podpora zdraví, do této kategorie učiva lze přiřadit z přírodopisu 

pro IV. třídu odpovědnost člověka za své zdraví a zdraví svého rodu. Z občanské nauky pak 

péči o zdraví lidu, veřejné zdravotnictví v obci, sociální péči, péči o mládež, veřejnou péči 

o zdraví, právo na odpočinek a právo na ochranu zdraví. Z učiva nauky o domácnosti sem lze 

zařadit správnou výživu, z přírodopisu ještě, což je velmi zajímavé, péči o zdravý vzduch 

a hygienu potravin a správné výživy, dále Státní zdravotní ústav.  

Porovnáme-li část RVP Osobnostní a sociální rozvoj s učebním plánem a osnovami 

nacházíme opět paralelu s učivem přírodopisu, a to s poučením o hygieně duševní práce, 

vztahem mezi tělesným a duševním zdravím, svobodou svědomí a vyznání, náboženskou 

snášenlivostí. V tělesné výchově lze najít podobné učivo v její části sociální výchova, a to 

chování k druhému pohlaví. 

Dále je nutno upozornit, že velký prostor je věnován ve zkoumaném dokumentu předmětu 

Nauka o domácnosti výživě a vaření a zejména, a to podrobné péči a výchově malého dítěte, 

kojence a batolete. V tělesné výchově je dáván velký prostor branným cvičením a branné 

výchově.  

Zkoumaný kurikulární dokument lze srovnat i se vzdělávacím obsahem vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda, a to konkrétně vzdělávacího oboru fyzika, částí Elektromagnetické a světelné 

děje, učivem o elektrickém a magnetickém poli. Jde o bezpečné zacházení s elektrickými 

přístroji a zařízeními. Fyzikální osnovy v historickém dokumentu upozorňují z hlediska 

hygienického na důležitost teploty obydlí, lázně a těla. Zmiňují také důležitost správného 

osvětlování bytu. 
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V chemii je dnešní RVP směrem k výchově ke zdraví příliš strohý, zmiňuje pouze důležitost 

bezpečnosti práce, na rozdíl od staršího dokumentu, který zmiňuje hasicí přístroje, potřebu 

správného topení i otravu kysličníkem uhelnatým. 

5.5 Učební osnovy pro všeobecně vzdělávací školy v 50. letech 20. století 

5.5.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

V padesátých letech byla naprosto změněna soustava našeho školství, a to podle 

sovětského vzoru. Učební osnovy byly v tomto období třikrát doplňovány a měněny. Vznikly 

jedenáctileté všeobecně vzdělávací školy. Poslední tři ročníky byly jako střední škola a povinná 

školní docházka byla 8 let. Posléze byla zavedena také dvanáctiletá všeobecně vzdělávací škola. 

Po letech hledání se tento model školské soustavy neosvědčil a na samém konci 50. let byly 

všeobecně vzdělávací školy zrušeny, zavedena opět devítiletá povinná školní docházka 

a postupně obnoven systém gymnázií.  

Osnovy pro všeobecně vzdělávací školy poprvé nebyly vydávány společně jako jedna 

monografie, ale pro každý předmět vycházely samostatně. Učivo výchovy ke zdraví a bezpečí 

bylo zejména obsaženo v osnovách biologie, chemie, fysiky, ústavy ČSR a SSSR, tělesné 

výchovy a práce v domácnosti. Napříč osnovami jsou na předních místech zmiňováni 

především a téměř výhradně sovětští vědci, učenci a objevitelé, sovětské objevy a úspěchy jsou 

uměle vnucovány i tam, kde to není vůbec nutné. V předmětech je zdůrazňováno spojenectví 

se Sovětským svazem jako záštitou míru a socialismu. Do učiva 8. postupného ročníku je 

zařazen na konci školního roku úvod do biologie člověka a hygieny a v jeho rámci je probírána 

látka vztahující se k problematice výchovy ke zdraví. Tuberkulóza je kupříkladu žákům 

předkládána jako nemoc pracujících v kapitalistických zemích. I přesto osnovy tradičně 

obsahují výuku výchovy ke zdraví a bezpečí ve velkém rozsahu, věnují uvedené problematice 

hodně prostoru, ovšem není možné nevnímat všudypřítomnou propagandu. Všechny předměty 

jsou pojímány nejprve marxistickým pohledem, jsou zjevně doplňovány učivem přejatým ze 

sovětských kurikulárních dokumentů a podle sovětského vzoru jsou upraveny i jejich názvy. 

Místo názvu přírodopis se například opět vrací biologie. Namísto občanské nauky se objevuje 

předmět ústava ČSR a SSSR, která však nemá s občanskou naukou či výchovou téměř nic 

společného. Jde o jakousi směs zákonů, našich i sovětských a přimíchána jsou práva 

a povinnosti občanů. Z osnov lze usuzovat, že šlo o velmi nezáživný a těžko zpracovatelný 

i edukovatelný materiál.  
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V úvodních poznámkách k osnovám je mimo jiné sděleno, že výuka biologie má přispět ke 

zvýšení brannosti žáků. Anatomie a fysiologie člověka jsou zařazeny do osnov 9. postupného 

ročníku. V úvodním popisu k látce 9. postupného ročníku se mimo jiné dozvídáme, že po 

seznámení s učením I. P. Pavlova o vyšší nervové činnosti, které je přírodovědným 

zdůvodněním marxistických pouček o duševních pochodech, je třeba podrobit kritice 

idealistické představy o spánku, snech a o „duši“. Žákům má být vysvětlena reakční podstata 

náboženských představ a pověr. Učitel má ukázat, že I. P. Pavlov svým učením o vyšší nervové 

činnosti provedl skutečný revoluční převrat ve výkladu otázek o duševních pochodech. Velká 

pozornost se věnuje jednotě „theorie“ a praxe; v souvislosti s „theoretickou“ látkou dostávají 

žáci poučení o otázkách osobní a obecné hygieny a praktické pokyny a ukázky o první pomoci 

při nehodách (vykloubeniny, zlomeniny, krvácení, otrava plynem atd.). 

Vyučování anatomii a fysiologii člověka na základě pavlovovského učení zavazuje učitele 

využívat při vyučování fysiologických pokusů, ukládat žákům praktické práce vyplývající 

z osnov, používat názorných obrazů a co nejvíce zvyšovat aktivitu žáků při osvojování učiva.  

Problém a rozdíl je však ve skutečnosti, že 9. postupný ročník, ve kterém bylo nejvíce učiva 

náležící k výchově ke zdraví, byl zařazen v tehdejší vzdělávací soustavě již na střední školu. 

Takže vzhledem k současnému RVP ZV, musíme učivo biologie rozlišit. Zajímavostí je, že do 

učiva 9. ročníku, které však prakticky není předmětem našeho zkoumání, je zařazeno učivo 

o boji proti alkoholismu, není zde však zmínka o škodlivosti kouření, jako v předchozích 

zkoumaných dokumentech. Dopravní bezpečnost není také, na rozdíl od předchozích období, 

v dokumentu zmiňována.  

5.5.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

Paralelu s první částí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití nelze v učebních osnovách pro všeobecně vzdělávací školy 

příliš nalézt. Možná pouze jakýsi náznak lze spatřit v osnovách předmětu ústava ČSR a SSSR, 

a to v souvislosti se zmiňovaným paragrafem 29, o ochraně rodiny a umožnění plného tělesného 

a duševního vývoje mládeže. 

Souvislosti s učivem části druhé, a to Změny v životě člověka a jejich reflexe vidíme 

v biologii v 8. ročníku v kapitole Vývoj a fysiologické zvláštnosti lidského organismu, kde jsou 

zmiňovány pohlavní buňky, pohlavní orgány, oplození a nitroděložní vývoj zárodku. Dále zde 

nalézáme učivo o věkových zvláštnostech ve vývoji dítěte a dospívajícího člověka.  

Zmíněn je i vliv tělesné výchovy na vývoj rostoucího organismu.  
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V rámci Zdravého způsobu života a péče o zdraví lze podobnost nalézt v rámci výživy 

a zdraví, a to jednak v učivu 9. ročníku v biologii, v kapitole Přeměna látek a energií, jako 

hygiena výživy a v kapitole Trávicí ústrojí je učivo věnováno významu výživy, složení 

potravin, bílkovinám, tukům, glycidům, významu trávení. Co se týče vlivů vnějšího a vnitřního 

prostředí také lze najít analogické učivo v učivu biologie v části o dýchacím ústrojí, které se 

věnuje hygieně dýchání, hygieně domácího a pracovního prostředí, boji s prachem a vlivu 

kysličníku uhličitého na dýchací centrum. Dále sem spadá hygiena bydlení. K tělesné a duševní 

hygieně se dá analogicky přiřadit učivo 9. ročníku přírodopisu hygiena nervové soustavy, 

význam spánku a správného režimu dne a 8. ročníku odpočinek, spánek, práce fyzická 

a duševní. Do této kategorie lze zařadit i prvky z osnov tělesné výchovy, a to správnou 

životosprávou k vyšší pracovní a branné zdatnosti, otužováním k vyšší pracovní a branné 

zdatnosti a hygiena tělesných cvičení. K bodu ochrana před přenosnými chorobami nacházíme 

paralelu ve zkoumaném kurikulárním dokumentu opět v biologii v učivu pro 8. ročník. 

V kapitole Ochrana před nakažlivými nemocemi, jejichž náplní je podstata infekčních 

a epidemických chorob, je to učivo o choroboplodných zárodcích. Dále byla do osnov zařazena 

zajímavá látka o vzniku infekčních chorob, jejich původcích, zdrojích, cestě přenosu. Také jsou 

zde podrobně rozepsány choroby střevní, jako tyf a úplavice, choroby dýchacích cest, kam byla 

zařazena tuberkulóza, černý kašel, záškrt, angína, dále je zmíněna spála a dětská obrna. Poprvé 

v tomto dokumentu se učivo zabývá chorobami přenášenými hmyzem. Zdůrazněny jsou ukázky 

preventivního boje proti infekčním chorobám prostřednictvím ochranného očkování, 

dezinfekce. Dále je v této části zmíněn boj proti hmyzu a krysám. 

Do části ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy lze opět zařadit učivo 

tělesné výchovy o správné životosprávě, první pomoci, v 9. ročníku pak bezpečnostní opatření 

v tělesné výchově a sportu a první pomoc. V rámci nepovinného předmětu práce v domácnosti 

byla do osnov zařazena péče o zdraví, a to v rozsahu 11 hodin. Žáci se měli učit zachovávat 

hygienická pravidla, chránit se před onemocněním, uplatňovat ošetřovatelské zásady při 

onemocnění členů vlastní rodiny. Podle osnov se tedy žáci učili prakticky uplatňovat zdravotní 

zásady v osobní hygieně a prostředí, ve kterém žijí. Učivo bylo rozvrženo po měsících. 

V listopadu to byla hygiena odívání, v prosinci byla součástí osnov osobní hygiena – péče 

o chrup, koupele, převlékání. V únoru osobní hygiena – otužování, čistota oděvu, přezouvání, 

v březnu hygiena prostředí – dodržování hygienických zásad při společném stravování ve školní 

jídelně i doma. V dubnu to bylo dodržování hygienických zásad ve škole, doma, ve veřejných 

místnostech, v dopravních prostředcích, na ulici i v přírodě. Dále udržování vlastních věcí 
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v pořádku a v čistotě. V květnu byla výuka věnována preventivní ochraně před nemocí, domácí 

lékárničce, ošetřování drobných zranění, odřenin a spálenin. V červnu byly v osnovách 

zařazeny ošetřovatelské zásady a pokud možno praktický výcvik v úpravě lůžka pro 

nemocného, v podávání léků, obkladů, zábalů, obvazování. Zda mělo takovéto rozvržení nějaký 

účel, nebylo v dokumentu uvedeno. 

S částí dnešního RVP nazvanou Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence lze také část 

z učebních osnov pro všeobecně vzdělávací školy srovnávat. V učivu fyziky je vyučována 

bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči a elektrickým proudem a ochrana před bleskem. 

S částí dodržování bezpečnostních pravidel a ochrany zdraví by se jistá analogie mohla nalézt 

v učivu již zmíněného nepovinného předmětu práce v domácnosti, jeho části věnované 

dodržování hygienických zásad ve škole, doma, na veřejnosti, v dopravních prostředcích, na 

ulici i v přírodě. Z učebních osnov předmětu ústava ČSR a SSSR se dá analogicky přiřadit učivo 

o svobodě svědomí a svobodě vyznání a „bezvyznání“, u kterého je připsáno, že jej zaručuje 

ústava. Dále je zde zdůrazněn význam Sovětského svazu a Komunistické strany Sovětského 

svazu v boji za mír a obraně státu a jeho lidově demokratického zřízení a úloha občana na 

obraně státu a jeho lidově demokratického zřízení. Za problematiku ochrany člověka za 

mimořádných událostí lze považovat některé segmenty učiva biologie 9. ročníku, a to ochrana 

potravin před otravnými látkami, ochrana kůže před chemickými látkami. Z fyziky lze použít 

učivo o výchově k brannosti a protipožární ochraně. Dále je v osnovách poznamenáno, že 

vyučování fyzice má také přispívat k zvýšení branné pohotovosti mládeže. Musí dát žákům 

základní vědomosti o technických zařízeních, která potřebuje moderní armáda i civilní obrana 

pro ochranu vlasti před útočníkem. Žáci také měli být informováni o příčinách požárů 

a o základech protipožární techniky. V osnovách tělesné výchovy je zdůrazněno, že veškerá 

tělovýchovná činnost směřuje k všestranné tělesné přípravě v rozsahu podmínek souboru „Buď 

připraven k práci a k obraně vlasti“ a „Připraven k práci a obraně vlasti“. Do učiva biologie v 9. 

ročníku je zařazena ještě ochrana před dusivými a dráždivými plyny. V dějepisu bylo 

vyučováno o válce a do zeměpisu byla zařazena výuka topografická. 

Analogické učivo z oblasti Hodnoty a podpory zdraví můžeme v osnovách pro všeobecně 

vzdělávací školy nalézt v učebních osnovách tělesné výchovy, a to proč cvičíme a sportujeme 

a správnou životosprávou k vyšší pracovní a branné zdatnosti, otužováním k vyšší pracovní 

a branné zdatnosti, hygiena tělesných cvičení a první pomoc. V 8. ročníku to byla sovětská 

fyskultura náš vzor a mravní vzory v tělesné výchově a sportu a v 9. ročníku podstatný vliv 

cvičení a fysické práce na harmonický rozvoj organismu. Učební osnovy předmětu ústava ČSR 
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a SSSR obsahovaly sociální práva v socialistickém a lidově demokratickém zřízení a rozdíl 

těchto práv v kapitalismu. Rozepsány jsou rozdíly v právech na práci, odpočinek, ochranu 

zdraví, na léčebnou péči a zaopatření při nezpůsobilosti k práci a při nemožnosti obživy. 

Propagandisticky laděné učivo, jako je nerovnoprávnost žen a mužů v kapitalistických 

a orientálních zemích ovládaných kapitalisticky, také nelze přehlédnout. Nemůžeme 

opomenout učivo biologie 8. ročníku, kam je zařazena výuka o preventivní a léčebné péči za 

kapitalismu a v socialismu a hygienická a protiepidemická péče a její úkoly. 

K oblasti Osobnostní a sociální rozvoj nelze najít ve zkoumaných osnovách analogické učivo.   

5.6 Učební osnovy pro základní devítileté školy v 60. a 70. letech 

5.6.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

V 60. letech dochází k odklonu od čistě marxistických a prosovětských vědeckých 

i edukačních teorií, používaných v materiálech předchozí dekády. Mění se celý školský systém 

a zpět jsou zaváděny některé dříve tradiční vyučovací předměty a jejich názvy. Povinná školní 

docházka je opět devítiletá a vrací se název Základní devítiletá škola. Osnovy jsou vydávány 

nadále zvlášť pro každý předmět v samostatných brožurách a jsou podstatně moderněji 

a jazykově lépe zpracovány. V předchozím kurikulárním dokumentu z 50. let byla hlavní část 

výuky výchovy ke zdraví zařazena do učiva biologie 9. ročníku, který vlastně v té době náležel 

již střední škole a pouze jeho část byla vyučována na konci 8. ročníku. V dokumentu pro období 

dalších dvou desetiletí bylo toto učivo zařazeno do osnov 8. postupného ročníku. Výuka 

o ochraně a upevňování zdraví byla zařazena také do přírodopisu v osmém ročníku jako 

samostatná kapitola. Jejím obsahem je zdravé prostředí (ovzduší, voda), hygiena práce 

a odpočinku, dodržování zásad správné výživy a správné životosprávy, původ, cesty nákazy, 

šíření některých přenosných nemocí a jejich předcházení a úkoly zdravotnických pracovníků 

a podíl jednotlivců a kolektivu v péči o zdraví. 

Dále se výchova ke zdraví dotýká i dalších kapitol v osnovách tohoto ročníku, jako je význam 

poznatků o stavbě a činnosti lidského organismu pro život a péči o zdraví, význam tělesné 

práce, tělocviku a sportu pro zdravý růst a vývoj člověka, nakažlivé nemoci, imunita, očkování, 

péče o dýchací ústrojí, význam správného dýchání pro zdraví a výkonnost organismu, umělé 

dýchání, ochrana proti prachu, dusivým a dráždivým plynům, kapénková infekce, péče o chrup 

a trávicí ústrojí, základní potraviny a jejich hodnota, vitamíny, přeměna látek a energií v těle, 

zásady správné výživy, ochrana potravin a vody před znečištěním a nákazou. Součástí 
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přírodopisu v osmém ročníku je rovněž poučení o dospívání a pohlavních otázkách. Materiál 

má v uvedené oblasti poměrně rozsáhlý potenciál. 

Při porovnání osnov přírodopisu z roku 1960, které byly schváleny výnosem ministerstva 

školství a kultury ze dne 8. července 1960, č. 27 723/60 – I/1 a výnosem ministerstva školství 

ze dne 15. prosince 1962, č. 54 218 - I/1, devátého vydání z 2. srpna 1974, č. 22 153/74-200 

a jedenáctého nezměněného vydání z roku 1977, lze zjistit v tomto období pouze minimální 

změny. Pouze postupem doby bylo z osnov a metodické příručky odstraněno pojednání 

o zlozvyku masturbace. Poprvé se řeší problém rasismu. 

Začátkem 70. let byly výnosem Ministerstva školství ze dne 17. května 1973, č. j. 5 046/73-

200, schváleny nové, tvrdě normalizační učební osnovy občanské nauky pro 6. – 9. ročník 

základních devítiletých škol. Bylo v nich zdůrazněno využití ideových aspektů ostatních 

vyučovacích předmětů a vysvětlena funkce a poslání občanské nauky jako stěžejního 

prostředku pro formování základních politických a světonázorových postojů budoucích 

aktivních občanů socialistické společnosti. Mezipředmětové vztahy byly zmiňovány zejména 

v souvislosti se zeměpisem a dějepisem. Přírodovědné předměty jsou připomínány ve 

vztahu s občanskou naukou v souvislosti s uplatněním při světonázorové výchově.  

Usnesení předsednictva ÚV KSČ ze dne 19. 3. 1971 o jednotném systému branné výchovy 

obyvatelstva ČSSR uložilo základní devítileté škole poskytovat žákům odpovídající brannou 

výchovu a branné vzdělání. Do učebních osnov je proto postupně zaváděna výuka branné 

výchovy. Branná výchova žáků na ZDŠ je diferencována podle jejich věku, je jednotná pro 

chlapce i dívky. Zásady stanovují, že při uskutečňování cílů branné výchovy na školách je nutno 

respektovat branné zřetele v celém režimu školy, ve všech vyučovacích předmětech i ve 

výchově mimo vyučování. Zásady zdůrazňují využívání mezipředmětových vztahů, branných 

cvičení škol, zájmové branné činnosti i kontaktů škol s útvary našich a spojeneckých 

ozbrojených sil. Tato prozatímní pomůcka měla posloužit vyučujícím při realizaci učebních 

osnov branné výchovy v sedmých ročnících ZDŠ. Navazovala na předchozí výňatek 

z připravované příručky branné výchovy, který byl vydán k učivu 6. ročníku. Školním rokem 

1974–1975 byl završen čtyřletý proces postupného zavádění vyučovacího předmětu branná 

výchova na základních devítiletých školách. Učitelé vyučovali předmětu v jednom pololetí 6. až 

9. ročníku po jedné vyučovací hodině týdně. Počínaje školním rokem 1976–1977 se již vyučuje 

branná výchova na druhém stupni ZDŠ v 7. a 8. ročníku celoročně v jedné hodině týdně. Rozsah 

branného učiva se tím ale neměnil.  
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Tradičně se další didaktické aspekty výchovy ke zdraví a bezpečí v období 60. a 70. let objevují 

v chemii, a to hlavně v oblasti požárů a jejich hašení, bezpečnosti práce s chemikáliemi, ve 

fyzice zejména v souvislosti s bezpečností práce s elektrickým proudem, elektrickými 

spotřebiči a v přírodě je upozorňováno na nebezpečí blesku. Svoje zastoupení má výchova ke 

zdraví a bezpečí ve zkoumaném období i v tělesné výchově.  

5.6.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

Při porovnání zkoumaného dokumentu s RVP v souvislosti s výchovou ke zdraví, je 

patrné, že dochází k výraznému zvětšení objemu tohoto učiva a jeho lepšímu rozložení 

a uplatnění ve vyučovacích předmětech. V otázce Vztahů mezi lidmi a lidského soužití je 

velké množství obdobného učiva v učivu občanské nauky v 6. ročníku. Patří sem učivo o rodině 

jako základní jednotce, vztah k členům rodiny, vzájemná pomoc a ohleduplný vztah ke 

spolužákům, matkám, nemocným a starým lidem. Do 9. ročníku je pak zařazeno učivo 

o poznávání člověka, společnosti a světa z hlediska vědeckého světového názoru, odpovědný 

přístup k volbě životního partnera, k lásce, manželství, k rodině.  

Jistou paralelu s učivem části pod názvem Změny v životě člověka a jejich reflexe nacházíme 

v učivu přírodopisu pro 8. ročník jako dospívání a poučení o pohlavních otázkách.  

V pasáži nazvané Zdravý způsob života a péče o zdraví lze najít analogie s učivem týkajícím 

se výživy a zdraví, a to v přírodopisu, v části biologie člověka, a to dodržování zásad správné 

výživy a správné životosprávy, dále základní potraviny a jejich hodnota, vitamíny a zásady 

správné výživy. Dále v osnovách předmětu pracovní vyučování, části základy výživy, který byl 

určen pouze pro dívky, nacházíme učivo o sestavování jídelníčku podle zásad správné výživy 

s ohledem na pestrou a vyváženou stravu a požadavky na stravování lehce a těžce pracujících, 

zhodnocení potravin z hlediska jejich výživné hodnoty i významu pro zdraví, což je 

v kurikulárních dokumentech zásadní inovace.  

V nepovinném předmětu kurs šití a vaření nacházíme totéž, co v předmětu předchozím. Pokud 

srovnáváme další bod dnešního RVP, který se věnuje vlivům vnějšího a vnitřního prostředí na 

zdraví, lze najít podstatnou podobnost v učivu o ochraně a upevňování zdraví v přírodopisu, 

a to jako zdravé prostředí (ovzduší, voda). Učivo o tělesné a duševní hygieně a denním režimu 

můžeme nalézt opět v přírodopisu, v již uvedené části biologie člověka, jako význam tělesné 

práce, tělocviku a sportu pro zdravý růst a vývin člověka, otužování. V občanské nauce pro 

6. ročník lze najít paralelu v učivu o uvědomělé péči o vlastní zdraví a hygienu, vhodné 

životosprávě, práci a odpočinku, osobní hygieně. Zajímavostí je výuka o zvelebování 
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sportovních a rekreačních zařízení. V otázce ochrany před přenosnými chorobami lze najít 

učivo k tomuto tématu v přírodopisu v části zabývající se dýchacím ústrojím, a to konkrétně 

kapénková infekce, tuberkulóza, dále je to ochrana vody a potravin před znečištěním a nákazou. 

Stěžejní je však kapitola o nakažlivých nemocech, která řeší příčiny a podmínky jejich vzniku. 

Jsou tu nové pojmy, jako fagocytóza, imunita, ochrana před šířením nakažlivých nemocí, 

izolace, dezinfekce, antibiotika a boj proti nakažlivým nemocem.  

V 70. letech, po zavedení branné výchovy do osnov základní devítileté školy, lze identické 

učivo najít i zde, a to v části pro 6. a 7. ročník jako biologické zbraně, bakterie, viry, dezinfekce, 

dezinsekce, deratizace.  

Co se týče ochrany před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy, lze za prevenci 

považovat opět učivo přírodopisu, jako kupříkladu dodržování zásad správné výživy a správné 

životosprávy, dále sem patří úkoly státu, společenských organizací a jednotlivců při ochraně, 

upevňování a rozvíjení zdraví, péče o zdraví v socialistické společnosti, význam tělesných 

cvičení pro srdce a soustavu krevního oběhu. O své zdraví se měl tedy postarat nejen jedinec 

sám, ale za úkol si jej podle učebních osnov kladla zejména socialistická společnost. 

V přírodopisu je v kapitolách u jednotlivých systémů také první pomoc při zlomeninách, při 

krvácivém zranění, umělé dýchání, ochrana kůže před poraněním, před fyzikálními, 

chemickými a biologickými zásahy.  

Ke kapitole Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence nacházíme paralelu v učivu občanské 

nauky pro 6. ročník. Jde o dodržování bezpečnostních opatření ve škole, na pracovištích, na 

veřejných prostranstvích, respektování zakázaných prostranství, přikázaných cest, výstražných 

znamení a světelných signálů v okolí školy a bydliště. Dále k tomuto učivu náleží opatrnost při 

rozdělávání ohně, protipožární ochrana, nutnost dodržování požární prevence. Nově se 

v kurikulárních dokumentech vyskytuje ochrana přírodního prostředí, následuje dodržování 

pravidel silničního provozu, důsledky jejich nerespektování pro člověka a pro národní 

hospodářství, znalost základních pravidel. Do osnov chemie pro 9. ročník byla zařazena i výuka 

o pracovní hygieně a bezpečnosti práce.  

K otázce manipulativní reklamy a informací lze uvést poznámku, jež se váže k úvodu výuky 

přírodopisu, a to ve smyslu, že výuka tohoto předmětu měla přispívat k postupnému vytváření 

základů vědeckého světového názoru žáků, jejich ateistického uvědomění a na konkrétních 

příkladech vysvětlovat škodlivost pověr a předsudků. Učiva, které se váže k problematice 

ochrany člověka za mimořádných událostí, lze najít v uvedených kurikulárních dokumentech 

již větší množství. V přírodopisu pro 8. ročník nalézáme ochranu proti dusivým, dráždivým 
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a jedovatým plynům v rámci výuky o dýchacím ústrojí, dále lze uvést ochranu potravin a vody 

před znečištěním a nákazou, ochranu kůže před fyzikálními, biologickými a chemickými 

zásahy.  

V osnovách fyziky pro 6. ročník nacházíme učivo o nebezpečí blesku a ochraně před bleskem. 

V chemii pro 8. ročník nacházíme učivo o kyslíkovém dýchacím přístroji a předcházení 

požárům. Do osnov chemie pro 9. ročník byla zařazena látka o hasicích přístrojích, aktivním 

uhlí použitém mimo jiné i jako filtr v ochranné masce, dále výuka o výbušninách, bojových 

a chemických látkách a ochraně proti nim. Po zavedení branné výchovy do výuky v 70. letech 

bylo učivo o ochraně člověka za mimořádných událostí ve velkém rozsahu do uvedeného 

předmětu začleněno. V 6. a 7. ročníku se jednalo v branně politické tematice o obranu 

socialistické vlasti, ochranu proti škodlivým látkám, požární ochranu.  

V části zdravotnický výcvik šlo o úrazy, první pomoc, biologické zbraně, bakterie, viry, 

dezinfekci, dezinsekci, deratizaci, lékárničku. Do části topografický výcvik byla zařazena 

výuka o orientaci v terénu. V osnovách branné výchovy pro 8. a 9. ročník nacházíme učební 

látku o spojenectví socialistických zemí, válkách, ochraně proti škodlivým látkám, otravných 

látkách, a také ochraně proti účinkům jaderných zbraní. Začleněn je opět zdravotnický výcvik, 

a to prostřednictvím učiva o první pomoci, úrazech elektrickým proudem – bleskem, náhlých 

onemocněních, dopravě raněných, základech topografie. Osnovy dějepisu pro 9. ročník 

obsahovaly výuku o fašismu, nacismu, válkách, tehdy aktuální studené válce a učivo zeměpisu 

v 6. a 7. ročníku obsahovalo orientaci v krajině podle přístrojů a mapy a čtení map 

s praktickými ukázkami v přírodě.  

K části současného RVP ZV Výchova ke zdraví, pod názvem Hodnota podpora zdraví lze 

najít odpovídající učivo v přírodopisu, a to jako význam poznatků o stavbě a činnosti lidského 

organismu pro život a péči o zdraví, hygiena, zdravotnictví, význam tělesné práce, tělocviku 

a sportu pro zdravý růst a vývin člověka. Zařadit můžeme i zásady správné výživy v přírodopisu 

i význam potravin pro zdraví z nepovinného předmětu kurs šití a vaření. V předmětu pracovní 

vyučování, v části pro dívky v 9. ročníku lze nalézt velmi rozsáhlé množství učiva týkajícího 

se péče o malé dítě, věnovaného především jeho vývoji, zdravé výživě, ochraně před úrazy 

a nemocemi. Zmíněna je i péče socialistické společnosti o matky a děti. V přírodopisu pro 

8. ročník nacházíme učivo o péči o zdraví v socialistické společnosti, úkolech státu, 

společenských organizací a jednotlivců při ochraně, upevňování a rozvíjení zdraví, o řízení 

zdravotnické péče a významu Československého červeného kříže. Nejrozšířenější část učiva 

k výše uvedenému tématu pak nacházíme v občanské nauce pro 6. a 9. ročník, jde konkrétně 



52 
 

o péči socialistického státu o mládež a pracující, péči o zdraví, odpočinek a zotavení 

pracujících, péči o matky a zabezpečení rodin s více dětmi a zajištění v nemoci a ve stáří. 

V učivu 9. ročníku je problematika kapitoly Staneme se československými státními občany 

nahlížena z pohledu práv socialistického občana a socialistického státu, a to prostřednictvím 

práva na práci a odpočinek, práva na ochranu života, zdraví, zabezpečení ve stáří a při 

nezpůsobilosti k práci. Rovněž je v učivu upozorněno na skutečnost, že stát ukládá občanům 

mimo jiné řádně pečovat o rodinu a dodržovat zásady socialistického soužití. Součástí kapitoly 

Poznáváme člověka, společnost a svět z hlediska vědeckého světového názoru je mimo jiné 

odpovědný přístup k volbě životního partnera, k lásce, manželství, k rodině. Dále je zde 

uvedeno, že socialistická společnost, vedená komunistickou stranou, umožňuje všestranný 

rozvoj fyzických a duševních sil každého jednotlivce.  

K poslední části týkající se Osobnostního a sociálního rozvoje nelze v osnovách najít 

analogické učivo, snad jen již výše zmíněný odpovědný přístup k volbě životního partnera, 

k lásce, manželství, k rodině. Trochu více k uvedenému tématu můžeme ale najít v učebnicích 

občanské nauky schválených k těmto osnovám. 

5.7 Učební osnovy základní školy v 80. letech 20. století 

5.7.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

Pro žáky narozené v letech 1969/1970 jejich nástupem do prvního ročníku základní 

školy v podstatě začala další nová éra našeho školství. Tito žáci byli vyučováni podle nových 

učebních osnov, nových schválených učebnic a v průběhu jejich školní docházky byla v roce 

1978 změněna celá školská soustava. Povinná školní docházka byla 10 let, z čehož 8 let na 

základní škole. Devátý ročník základní devítileté školy byl postupně redukován a v roce 1984 

úplně zrušen. Žáci, kteří v září 1980 začali chodit do 6. ročníku a žáci starší, byli vyučováni 

ještě podle osnov z předchozího období. Pátý ročník základní školy byl počínaje školním rokem 

1980/1981 zařazen na druhý stupeň.  

Výchova ke zdraví a bezpečí byla součástí osnov přírodopisu, občanské nauky, a to zejména 

v učivu 6. ročníku, dále zeměpisu, tělesné výchovy, fyziky, chemie, pracovního vyučování, 

konkrétně části specifická příprava dívek i nepovinného předmětu domácí nauky. Velké 

množství didaktických prvků náležících do výchovy ke zdraví a bezpečí je zahrnuto 

i v osnovách branné výchovy a dopravní výchovy, které však nebyly vyučovány jako 

samostatný předmět, a v nichž jsou proto podrobně popsány mezipředmětové vztahy. Výuka 
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biologie člověka byla díky posunutí učiva a zrušení devátého ročníku začleněna v přírodopisu, 

na rozdíl od předchozích kurikulárních dokumentů, do učiva 7. ročníku. Občanská nauka se 

vyučovala stejně, a to od 6. ročníku. Fyzika byla vyučována v 6., 7. a 8. ročníku, chemie pouze 

v posledních dvou ročnících základní školy. Zeměpis, přírodopis a dějepis byly vyučovány od 

pátého do osmého ročníku.  

V osnovách předmětů se začíná objevovat element životního prostředí, fenomén drog, 

vandalismus. Část pojmů je víceméně stále opisována, některé starší výrazy jsou již nahrazeny 

modernějšími. V biologii se poprvé setkáváme s pojmem rakovina, jako s poruchou buněčného 

dělení.  Osnovy jsou přehlednější, opět mnohem progresivnější i z hlediska didaktického, jsou 

v nich jasněji popisovány výukové cíle a mezipředmětové vztahy a celkově jejich vzhled 

a obsah působí moderněji. Socialistické atributy jsou pak velmi patrné pouze v osnovách 

občanské nauky, v osnovách ostatních předmětů dochází postupně k jejich redukci.  

5.7.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

Srovnáme-li kurikulární dokumenty z 80. let minulého století s RVP ZV pro druhý 

stupeň základní školy z hlediska vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, 

nacházíme mnohem rozsáhlejší množství analogického učiva než v předchozích osnovách. 

V otázce Vztahů mezi lidmi a lidského soužití je velké množství obdobného učiva v občanské 

nauce v 6. ročníku. V části Žijeme v socialistické společnosti je to rodina, význam rodiny pro 

mladého člověka a pro stát, rodiče a děti a jejich vzájemný vztah, práva a povinnosti členů 

rodiny a péče socialistického státu o rodinu. Dále je k uvedenému tématu v osnovách uvedeno 

nebýt sobečtí, nezůstat lhostejní k chybám, vandalství a jinému nesprávnému chování a pomoc 

druhým lidem.  

Pokud budeme kurikulární dokumenty z 80. let 20. století srovnávat s částí dnešního RVP 

Změny v životě člověka a jejich reflexe, můžeme se zaměřit ve starším dokumentu na část 

v přírodopisu pod názvem rozmnožování a vývoj jedince, kde je uvedeno učivo o zvláštnosti 

období dospívání a o druhotných pohlavních znacích. K tomuto učivu se dá přiřadit i zmínka 

o následcích porušené činnosti žláz s vnitřním vyměšováním, zvláště v období růstu a vývoje.  

S obsahem části Zdravý způsob života a péče o zdraví můžeme srovnávat učivo mnoha 

předmětů. K bodu výživa a zdraví lze nalézt velmi zajímavé analogické učivo přírodopisu, a to 

účinky dlouhodobého hladovění, žízně a nadměrné výživy, předcházení otylosti, pravidla 

a zásady správné výživy. Můžeme se domnívat, že učivo mělo mít jistou spojitost s některou 

z poruch příjmu potravy. Nové jsou též požadavky na hygienu potravin a nápojů a látky 
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škodlivé lidskému zdraví. Učivo o výživě nacházíme rovněž v části o trávicí soustavě, a to 

o živinách, bílkovinách, tucích, cukrech, nezbytných solích, vitamínech a spalném teplu živin. 

Poprvé v kurikulárních dokumentech vůbec je zde zmíněn diabetes. Dále je správné výživě 

věnováno větší množství učiva předmětu pracovní vyučování, část specifická příprava dívek na 

2. stupni základní školy, kde nacházíme význam a zásady racionální výživy, její společenský 

a ekonomický dopad, potravu a její složky, dále výživu různých skupin obyvatelstva z hlediska 

biologických požadavků, skutečné a doporučené spotřeby. Učivo pokračuje vlastnostmi, 

výživností, hygienou a skladováním poživatin. V kapitole Výživa v rodině se setkáváme 

s učivem o výživě různých typů rodin a sestavování jídelníčku. Obdobný obsahem můžeme 

nalézt i v nepovinném předmětu domácí nauky, kde lze v tomto případě ke srovnání použít 

učivo o přípravě jídla, správných technologických postupech, hygienických a bezpečnostních 

zásadách. Z učiva 7. ročníku pak můžeme za paralelu označit racionální přípravu stravy, dále 

také vaření v přírodě, přípravu ohniště na vaření a bezpečnostní opatření, nezávadnost vody 

a výběr potravin a jejich správné uchovávání.  

V otázce vlivů vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví je ve zkoumaných historických 

kurikulárních dokumentech z uvedeného období již poměrně rozsáhlé množství učiva 

vhodného ke komparaci. V přírodopisu, v části o sluchovém ústrojí, je to kupříkladu význam 

boje proti hluku. Z učiva chemie můžeme vybrat z části o uhlovodících kladné i záporné stránky 

motorismu, vedení k ochraně životního prostředí, dále zde lze najít naprosto poprvé uváděné 

učivo o znečišťování ovzduší, o ochraně ovzduší před zplodinami hoření a exhaláty výbušných 

motorů a o využití paliv ve vztahu k životnímu prostředí, ochraně přírody, zeleně, parků, 

stromů, jejich správném ošetřování a vysazování. Dále lze analogie pozorovat v tělesné 

výchově, v části mravní výchova, jako osvojování pravidel ochrany a tvorby životního 

prostředí. Podle učebních osnov dopravní výchovy bylo také nutno znát negativní vlivy 

dopravy na životní prostředí.  

V rámci předmětu pracovní vyučování v části pěstitelské práce nacházíme učivo o vlivu 

činnosti člověka na životní prostředí a ochraně a tvorbě životního prostředí, dále boji proti 

chorobám a škůdcům rostlin s ohledem na ochranu životního prostředí. V této dekádě lze tedy 

ochranu životního prostředí zaznamenat jako výraznou složku osnov mnohých vyučovacích 

předmětů. V bodě tělesná a duševní hygiena lze analogii najít s učivem přírodopisu, kde v rámci 

kapitoly o soustavě opěrné a pohybové jde o poučení o správném držení těla, významu práce, 

tělocviku a sportu pro vývoj kostry a svalstva, v kapitole o kožní soustavě, a to jako otužování, 
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hygiena kožních útvarů, vlasů a nehtů. V kapitole o řídících soustavách též nacházíme učivo 

o hygieně duševní činnosti.  

V osnovách občanské nauky pro 6. ročník bylo vyučováno o péči o zdraví, osobní hygieně 

a čistotě. Analogie můžeme vybrat i z tělesné výchovy, kde lze najít v kapitole Kondiční 

cvičení učivo o zásadách správného držení těla, zásadní kapitolu o významu pohybové 

kompenzace při jednostranném zatěžování organismu, zásady zvyšování funkčnosti 

pohybového, oběhového a dýchacího systému. V učivu u každého typu cvičení jsou obsaženy 

základy hygieny a úrazové zábrany. Do osnov předmětu zdravotní tělesná výchova jsou 

zařazeny pohybové kompenzace přímo určené pro konkrétní oslabení pohybového systému, 

vnitřních orgánů a oslabení smyslových a nervových funkcí. V oblasti ochrany před 

přenosnými chorobami lze námi sledované učivo najít opět v přírodopisu, v kapitole o oběhové 

soustavě, a to obranné vlastnosti krve, nakažlivé nemoci, imunita, význam očkování. Poprvé je 

zmíněno dárcovství krve, krevní skupiny a jejich význam při dárcovství krve, řešena je 

i prevence chorob dýchací soustavy.  

V další kapitole lze najít význam rozboru moči při zjišťování chorob, učivo o prevenci před 

některými onemocněními kůže, zejména ekzémy a plísňovými onemocněními. V části 

o buněčné stavbě organismů nacházíme látku o virech a virových onemocněních, v části 

o trávicí soustavě jsou to požadavky na hygienu potravin a nápojů. V osnovách branné 

výchovy, která však nebyla vyučována jako samostatný předmět, nalézáme analogie v učivu 

o nejzávažnějších přenosných nemocech u člověka, jejich příčinách, šíření, prevenci, dále učivo 

o bojových biologických prostředcích, jejich druzích, účincích a zásadách ochrany proti nim. 

Dále je zde zařazena kapitola o základech dezinfekce, dezinsekce a deratizace, ochraně potravin 

a vody před nákazou a ochrana předmětů denní potřeby před nákazou.  

V pracovním vyučování v části specifická příprava dívek na 2. stupni ZŠ je do 7. ročníku 

vřazeno učivo o skladování poživatin, bezpečnosti a hygieně provozu kuchyně, v 8. ročníku je 

to pak bezpečnost a hygiena bydlení. V učebních osnovách nepovinného předmětu domácí 

nauky jsou to pak správné technologické postupy při přípravě pokrmů, dodržování 

hygienických zásad. V rámci učiva 7. ročníku lze najít v kapitole Vaření v přírodě učivo 

o nezávadnosti vody, výběru potravin a jejich správném uchovávání.  

V otázce ochrany před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy analogie nacházíme 

v přírodopisu pro 7. ročník, a to v části o soustavě opěrné a pohybové, jako první pomoc při 

zlomeninách a vykloubení kostí, v části o oběhové soustavě je to učivo o prevenci cévních 

a srdečních chorob, první pomoci při krvácení, v části o dýchací soustavě je to prevence chorob 
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dýchací soustavy, umělé dýchání. V rámci kapitoly o buněčné stavbě organismů je vůbec 

poprvé v kurikulárních dokumentech zmíněna rakovina, jako příklad poruchy řízení buněčného 

dělení. V učebních osnovách branné výchovy pro 7. ročník pak nacházíme rozsáhlé množství 

učiva týkajícího se zásad prevence proti pracovním, dopravním a sportovním úrazům, způsobu 

přivolání lékařské pomoci, vybavení lékárničky. Velmi obsáhlé jsou i zásady první pomoci. 

V 7. ročníku je to první pomoc při nebezpečí ztráty krve, poruše a zástavě dýchání, ošetření 

ran, poranění kostí a kloubů. V učebních osnovách pro 8. ročník je to první pomoc při poškození 

vyšší a nižší teplotou, poleptání žíravinami, úrazu elektrickým proudem a bleskem, bezvědomí, 

šokových stavech, poranění hlavy, mozku a páteře a při poranění břicha. Dále jsou zde uvedeny 

zásady odsunu poraněných a nemocných, učivo o stabilizované poloze na boku. Problematika 

úrazů je dále zmiňována v osnovách tělesné výchovy, branné výchovy, fyziky pro 6. ročník, 

jako nebezpečí úrazu elektrickým proudem, jako ochranná opatření při používání elektrických 

spotřebičů, přístrojů, svítidel připojených k elektrickému vedení v bytě. Dále je zde též učivo 

o první pomoci při úrazu elektrickým proudem.  

Úrazy v dopravě byly zařazeny do dopravní výchovy a branné výchovy. V učebních osnovách 

pracovního vyučování byla problematika úrazů řešena v technických pracích, a to jako 

bezpečnost práce s elektrickým proudem a v části specifické přípravy dívek to byla bezpečnost 

provozu kuchyně z hlediska požívání plynových a elektrických přístrojů a bezpečnost bydlení. 

Učivo analogické s výše uvedenou částí RVP lze dále najít v přírodopisu, v kapitole Péče 

o zdraví v socialistické společnosti, a to jako přehled základních opatření pro předcházení 

nemocem a úrazům, význam dodržování rad lékařů, hospodaření s léky, což se objevuje 

v kurikulárním dokumentu poprvé. 

S částí Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence z hlediska stresu a jeho vztahu ke zdraví 

lze dobře komparovat učivo přírodopisu z kapitoly o řídících soustavách, částí hygiena duševní 

činnosti, je zde i učivo o stresu, jež je nově zmíněno v tomto kurikulárním dokumentu. 

V občanské nauce pro 8. ročník lze nalézt učivo o právech občanů ČSSR na odpočinek. 

V oblasti autodestruktivních závislostí lze komparovat učivo přírodopisu o škodlivosti kouření, 

a škodlivosti vdechování par organických rozpouštědel, vlivech škodlivosti kouření a alkoholu 

na nervovou činnost, následcích zneužívání některých léčiv a jiných zdraví ohrožujících látek. 

Stejně tak v osnovách občanské nauky pro 6. ročník lze nalézt učivo o nebezpečnosti 

alkoholismu, drog, kouření. V tělesné výchově, součásti zdravotní výchova, je rovněž 

zdůrazněn význam abstinence a nekuřáctví pro zdraví a tělesnou zdatnost. Dále lze ve 

zkoumaném dokumentu najít jistou paralelu s částí RVP dodržování pravidel bezpečnosti 
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a ochrany zdraví, a to v osnovách branné výchovy, konkrétně k tématu dopravních, sportovních 

a pracovních úrazů. Dále je bezpečnost a bezpečné prostředí součástí osnov fyziky, chemie, 

tělesné výchovy a pracovního vyučování. V občanské nauce pro 6. ročník bylo též učivo 

o dodržování zásad dopravní kázně a bezpečnostních opatřeních. Manipulativní reklamou 

a informacemi by se dalo nazvat stále se opakující učivo týkající se pojednání o snech, 

nevědeckosti pověr a náboženských představ o duševních jevech z přírodopisu.  

Velké množství odpovídajícího učiva lze komparovat s bodem současného RVP ochrana 

člověka za mimořádných událostí. Za svým způsobem analogické lze považovat části občanské 

nauky týkající se významu branné výchovy a internacionálního spojení proti útočným 

imperialistickým paktům. Hlavní část problematiky spadající dnešní terminologií do ochrany 

člověka za mimořádných událostí patřila do osnov branné výchovy. Je to učivo o ochraně proti 

škodlivým látkám, požárech, hašení, hasicích prostředcích, vyhlašování požárů. Dále 

o zápalných látkách a směsích, hašení zápalných pum, otravných látkách, prostředcích 

protichemické ochrany, ochranných maskách i improvizovaných ochranných prostředcích. V 8. 

ročníku je pak učivo rozšířené o zamoření ovzduší, chemický poplach, úkrytové prostory. Velká 

pozornost je věnována jadernému nebezpečí, a to ničivým účinkům jaderných zbraní, varovným 

signálům, zbraním hromadného ničení a dále opět používání ochranných prostředků a speciální 

očistě osob a dezaktivaci.  

K části Hodnota a podpora zdraví lze ve starším kurikulárním dokumentu najít analogie 

v přírodopisu, v kapitole Péče o zdraví v socialistické společnosti, a to význam a úkoly 

socialistického zdravotnictví, význam péče o matku a dítě, úkoly jednotlivce a společenských 

organizací při péči o zdraví, přehled opatření pro předcházení nemocem a úrazům a význam 

dodržování rad lékařů, hospodaření s léky. V občanské nauce nacházíme také učivo o právu 

občanů ČSSR na zdraví a na ochranu života.  

S částí Osobnostní a sociální rozvoj bychom mohli porovnat osnovy tělesné výchovy, část 

mravní výchova, kde nacházíme učivo o utváření mravního vědomí a mravního jednání v duchu 

socialistického humanismu, utváření a posilování kladných stránek osobnosti, zejména vůle, 

cílevědomosti, houževnatosti, čestnosti, odpovědnosti, kladných vztahů k druhým lidem, 

formování kolektivních vztahů a smyslu pro pomoc a spolupráci. V části estetická výchova to 

bylo utváření a rozvíjení schopnosti estetického vnímání a hodnocení meziosobních vztahů 

a jednání, přírody a tělovýchovného prostředí. V občanské nauce bylo učivo věnováno 

nesobeckosti, žáci neměli být lhostejní k chybám, vandalství a jinému nesprávnému chování, 
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měli pomáhat druhým lidem. Dále zde byl uveden boj za odstranění národnostního a sociálního 

útisku a rasové diskriminace.  

Učební osnovy z období 80. let minulého století byly z pohledu výchovy ke zdraví a bezpečí 

ve znamení rozšiřování a zavádění většího množství didaktických prvků patřících k tomuto 

vzdělávacímu oboru. Je vidět i větší zájem a snaha tvůrců posledních totalitních kurikulárních 

dokumentů o zařazování uvedeného učiva.  

5.8 První učební osnovy po roce 1989 

5.8.1 Komparace s předchozími kurikulárními dokumenty 

Po změně politické situace po roce 1989 došlo rychle i k rozsáhlé diskuzi směrem ke 

změnám našeho školství. V roce 1991 byly vydány nové učební osnovy všech předmětů. Jako 

základ byly použity stávající osnovy z 80. let, koncepční stránka byla zachována, změny byly 

provedeny zejména po stránce ideologické a politické, progres byl ale patrný i v oblasti 

některých odborných termínů a také rozšíření učiva směrem k výchově ke zdraví a bezpečí. 

Nejpatrnější byl rozdíl v předmětu občanská nauka, odkud byly odebrány socialistické atributy, 

hesla a názvy, a naopak mnoho pojmů bylo doplněno. Objevují se slovní spojení jako humánní 

mezilidské vztahy, zdvořilost, vzájemná pomoc, porozumění, kulturní chování na veřejnosti, 

vztah ke kulturním památkám, k přírodě. Otázka pomoci je rozšířena i na pomoc nejen starým, 

ale i invalidním občanům a rodinám s postiženými dětmi. Objevuje se pojem civilizační 

choroby, v učivu 7. ročníku pak dětská delikvence, podrobnosti k problému kriminality 

mladistvých. V 8. ročníku se dále objevují pojmy jako demokratická společnost, lidská práva, 

humanistická podstata morálky a křesťanství, přátelství. Z osnov mizí pojmy jako socialistická 

společnost, komunistické uvědomění, internacionální spojení proti útočným imperialistickým 

paktům nebo marxisticko-leninský světový názor. Komunistická morálka je již pouhou 

morálkou. V učivu 8. třídy je poprvé zmiňována také problematika rozvodovosti. Učivo 

přírodopisu sice opět vycházelo z původního rámce předchozích osnov, ale bylo též v některých 

případech doplněno o nové odborné pojmy (enzymy, stopové prvky, neurony, genové 

inženýrství, biotechnologie) a názvy, a naopak odebrány byly termíny ideologické a související 

s předchozím režimem. Do kapitoly Rozmnožování, vývin jedince bylo zařazeno učivo 

o prevenci pohlavních chorob a AIDS. Obecně biologický závěr byl doplněn opět o učivo 

o onemocnění AIDS a viru HIV.  
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Poprvé se setkáváme také s pojmem ekologie. V učebních osnovách chemie je nově oproti 

předchozím kurikulárním dokumentům zařazeno nově učivo o čištění odpadních vod, teplotní 

inverzi, smogu a dopingu.  

5.8.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

První učební osnovy z období po roce 1989 se dají již mnohem lépe komparovat 

z hlediska výchovy ke zdraví se současným Rámcově vzdělávacím programem, neboť 

didaktická náplň týkající se této problematiky byla v tomto kurikulárním dokumentu zásadně 

rozšířena, a to i přes skutečnost, že jako základ byly použity učební osnovy z předchozího 

období. Dá se říci, že bylo uvedené učivo do stávajících osnov citlivě implementováno i přes 

jistě nejednoduché období z hlediska našeho tehdejšího školství, jeho bouřlivé proměny a jistou 

nejednotnost názorů zainteresovaných odborníků.  

Pokud srovnáváme první část současného RVP ZV, obsah vzdělávacího oboru Výchova ke 

zdraví a jeho první část Vztahy mezi lidmi a formy soužití, nabízí se přímo analogické učivo 

v osnovách občanské nauky, a to v 6. ročníku pod názvem Život ve společnosti, které se široce 

věnuje tématu rodiny, právům a povinnostem jejích členů, odpovědnosti rodičů. Dále se věnuje 

životu ve škole, v obci, kraji a jeho tradicím. Další kapitola se věnuje vztahům mezi lidmi, 

vzájemné ohleduplnosti a porozumění. Dále do uvedené problematiky můžeme zařadit učivo 

8. ročníku z kapitoly o přátelství, lásce a manželství, které se věnuje vhodnému a nevhodnému 

přátelství, lásce, výběru partnera, manželství a rodičovství, plánovanému rodičovství 

i rozvodovosti.  

S další částí RVP nazvanou Změny v životě člověka a jejich reflexe můžeme srovnávat učivo 

přírodopisu z kapitoly Rozmnožování, vývin jedince, a to zvláštnosti dospívání a druhotné 

pohlavní znaky a občanské nauky 8. ročníku, kde nacházíme učivo o dospívání, jako o tělesných 

a duševních proměnách, změnách v citové orientaci, vztazích mezi chlapci a dívkami, 

plánovaném rodičovství.  

Z částí Zdravý způsob života a péče o zdraví se za analogické může považovat učivo 

o správné výživě v přírodopisu, a to význam vody ve výživě, výživná a energetická hodnota 

potravin, účinky dlouhodobého hladovění, žízně a nadměrné výživy, zásady zdravé výživy.  

S bodem vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví lze srovnávat učivo přírodopisu, 

konkrétně význam péče o čistotu ovzduší v učivu o dýchací soustavě a škodlivost hluku 

a ekologie. Dále lze vybrat z občanské nauky význam ochrany přírody a životního prostředí pro 

naše zdraví.  K tématu o tělesné a duševní hygieně a denním režimu lze podobnost najít 
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v přírodopisu, jako hygienu duševní činnosti a sny a otužování. Dále lze analogické učivo nalézt 

v občanské nauce pro 6. ročník, kde nacházíme pojmy volný čas a jeho účelné využívání, režim 

dne a životospráva, spánek, otužování, sport, turistika, tělesná práce, zábava a kultura. Dále je 

zde uveden význam rovnováhy mezi prací a odpočinkem pro zdravý tělesný a duševní vývoj. 

Ochrana před přenosnými chorobami byla vyučována v rámci přírodopisu v učivu o oběhové 

soustavě. Nacházíme zde pojmy nakažlivé nemoci, imunita, význam očkování, prevence 

nakažlivých nemocí, dále je to prevence nákaz dýchacími cestami a učivo o virech a virových 

onemocněních a jejich příklady, včetně viru HIV a v rámci soustavy kožní předcházení kožním 

nemocem. Občanská nauka obsahovala v učivu 6. třídy také učební látku o ochraně před 

infekčními chorobami. Poměrně velké množství učiva o ochraně před chronickými 

nepřenosnými chorobami a před úrazy nacházíme opět v přírodopisu již jako prevenci různých 

onemocnění, a to cévních, srdečních, dýchací soustavy, diabetu, chorob ledvin. Zásady první 

pomoci lze najít také v přírodopisu. Ochranu před civilizačními chorobami nacházíme také 

v učivu občanské nauky pro 6. ročník, kde bylo také vyučováno o společenské péči o zdraví. 

Úrazům je věnováno učivo zejména v občanské nauce, kde se vyučovalo o dodržování 

bezpečnostních zásad ve škole, při hře, zájmové činnosti i na veřejnosti, dále dodržování 

dopravní kázně, kulturního chování a pravidel silničního provozu z morálního i právního 

hlediska. Úrazy a bezpečnost silničního provozu byly řešeny též v přírodopisu v souvislosti se 

zneužíváním léčiv a zdraví ohrožujících látek. Úrazy jsou řešeny i ve fyzice, jako ochrana před 

bleskem a úrazy elektrickým proudem. 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a část o stresu nalézáme v učivu přírodopisu, 

v části o řídicí soustavě, autodestruktivní závislosti byly obsaženy v učivu přírodopisu, jako 

vliv kouření, alkoholu, drog, některých léčiv a jiných zdraví ohrožujících látek i učivu občanské 

nauky, jako nebezpečí alkoholismu a požívání drog a v chemii, jako nebezpečí zneužití 

organických látek, drogy, doping. To znamená, že téma návykových látek je v osnovách 

zmiňováno ve třech předmětech. Poprvé byla v těchto osnovách řešena v rámci občanské nauky 

kriminalita mladistvých, dětská delikvence a jejich předcházení a odlišnost postihu a řízení ve 

věcech mladistvých. Otázka bezpečnosti byla řešena opět i ve fyzice, jako ochrana před úrazem 

elektrickým proudem a v chemii, jako ochrana před požárem, používání hasicích prostředků, 

zásady hašení požáru a pravidla bezpečnosti práce v chemické laboratoři. Učivo o ochraně 

člověka za mimořádných událostí nalezeno bylo, a to v osnovách fyziky pro 8. ročník, jako 

ochrana člověka před účinkem jaderného záření, ničivé účinky jaderných zbraní, možnosti 
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a zásady ochrany před nimi a v osnovách chemie nebezpečí zneužití otravných látek a hasicí 

prostředky a zásady hašení požárů.  

K části Hodnota a podpora zdraví nacházíme analogické učivo v občanské nauce, a to 

ochranu zdraví, společenskou péči o zdraví, tělesné a duševní zdraví, význam rovnováhy mezi 

prací a odpočinkem pro zdravý tělesný a duševní vývoj, význam ochrany přírody a životního 

prostředí pro naše zdraví.  

K části Osobnostní a sociální rozvoj lze najít analogické učivo v občanské nauce. V otázce 

sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace činností a chování nacházíme 

v osnovách hodnoty jako humanistická podstata morálky, všelidské mravní hodnoty, poprvé je 

řešen přínos křesťanství pro všelidskou morálku, základní mravní hodnoty, úcta k člověku, 

solidarita, vzájemná pomoc, spravedlnost, čestnost, statečnost, skromnost, pravdivost, 

pracovitost, láska k vlasti, dále charakter člověka, úloha sebepoznání, výchova a sebevýchova, 

sebeovládání, vůle a cílevědomost. Psychohygieně se věnuje učivo přírodopisu o duševní 

hygieně, snech a stresu. Učivo o mezilidských vztazích lze nalézt v občanské nauce, a to člověk 

je tvor společenský, co tvoří společnost, velké a malé skupiny lidí, vztahy mezi spolužáky, mezi 

učiteli a žáky. Dále zde můžeme najít učivo o humánních mezilidských vztazích, zásadách 

společenských vztahů, zdvořilosti, vzájemné pomoci, porozumění, ohleduplnosti a pomoci 

starým a invalidním občanům.   

Samozřejmě, že některé dílčí učivo a pojmy ze současného rámcového vzdělávacího programu 

v kurikulárním dokumentu ze samého počátku 90. let minulého století chybí, musí se vzít 

v úvahu, že od tvorby těchto osnov uplynulo více než 30 let. Jinak byly osnovy již velmi 

rozsáhlé a didakticky se začaly přibližovat dnešním kurikulárním dokumentům. 

5.9 Učební dokumenty Základní škola, Národní škola, Občanská škola 

5.9.1 Komparace s předchozími a souběžnými kurikulárními dokumenty 

V druhé polovině 90. let byly postupně vytvářeny a schvalovány dokumenty další. Šlo 

o vzdělávací programy Základní škola, Národní škola a Občanská škola. Nejpoužívanějším se 

stal program Základní škola. Ve všech uvedených dokumentech lze zachytit sílící zájem 

o problematiku výchovy ke zdraví a bezpečí. Souběžně s vytvářením uvedených dokumentů 

došlo k opětovnému zavádění devátých ročníků, které byly nejprve nepovinné, od roku 1996 

se pak staly povinnými. Díky již výše uvedenému Standardu základního vzdělávání, který 

vymezoval sjednocující kmenové učivo závazné pro všechny vznikající vzdělávací programy, 
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je základní výuková kostra z pohledu výchovy ke zdraví a bezpečí z mnohých pohledů velmi 

obdobná.  

Všechny tři uvedené kurikulární dokumenty opět vycházely z předchozích osnov. Nejvíce na 

předchozí dokumenty navazoval program Základní škola, který byl schválen jako druhý. Byl 

vydán jednak jako monografie, ale také i v brožurách jako učební osnovy po jednotlivých 

předmětech. Byly dány minimální časové dotace pro jednotlivé předměty. Výchova ke zdraví 

a bezpečí byla vyučována zejména v občanské výchově, rodinné výchově, přírodopisu, dále 

v předmětech fyzika, chemie, tělesná výchova, praktické činnosti, ale i dějepis a zeměpis. 

U občanské a rodinné výchovy bylo uvedeno, že podle podmínek školy lze vyučovat oběma 

předmětům integrovaně jako kompletnímu předmětu při zachování celkové časové 

dotace.  V 6. − 9. ročníku o časové dotaci konkrétních vyučovacích předmětů rozhodoval ředitel 

školy tak, aby se vyučovaly všechny předměty učebního plánu daného ročníku a souběžně byl 

naplněn daný minimální počet hodin pro předmět a dodržena týdenní časová dotace. 

U volitelných předmětů ředitel školy rozhodoval také o jejich zařazení do ročníku.  

Učivo biologie člověka je zařazeno do výuky v 8. a 9. ročníku. Jsou zde pojmy jako nemoc, 

přenos a vstupní brány nemoci, nakažlivé nemoci, epidemie, karanténa, prevence, vlivy 

kouření, drog, přepínání, stresu na lidský organismus, duševní hygiena, úrazy a první pomoc. 

Poprvé se v kurikulárních dokumentech objevují termíny předlékařská první pomoc 

a pandemie. Objevuje se nový předmět rodinná výchova, který zahrnuje velké množství učiva 

náležejícího k výchově ke zdraví a bezpečí. V kurikulárním dokumentu Základní škola se 

poprvé setkáváme s pojmy jako lékařská etika, homeopatie, náboženské sekty. 

V programu Národní škola bylo kmenové učivo děleno velice přehledně podle ročníků 

a celkově bylo vše jasné a srozumitelné. Odborné termíny a výrazy nebyly zastaralé, archaické 

ani zavádějící. Cíle i vzdělávací obsah na sebe navazovaly. Opět se vycházelo z předchozích 

dokumentů, identické byly i obsahy učiva v některých předmětech i ročnících, ale celkově 

dokument působí uspořádaně. Program měl vycházet z národní filozofie výchovy 

a pokrokových tradic českého školství dvacátého století, neodmítal využívání zkušeností 

z jiných zemí. Měl ambice vycházet z multikulturní výchovy, která v dětech měla upevňovat 

hrdost k vlastnímu národu a současně schopnost respektovat příslušníky jiných ras, národů 

i etnik. Vycházel z předpokladu, že svobodného člověka může vychovat pouze svobodný učitel, 

projekt se nevázal na žádnou metodu či učebnici, o všem rozhodoval učitel. Program měl 

umožnit maximální diferenciaci uvnitř školy a dát školám možnost zohledňovat místní 

podmínky a rozhodnout o vlastní profilaci. Za závazné považoval pouze kmenové učivo, které 
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mělo být vybráno tak, aby ho zvládla většina žáků. Přesné hodinové dotace ani názvy předmětů 

nebyly pevně dány, vymezena byla pouze minimální časová dotace určená pro jednotlivé 

vyučovací předměty jako součet týdenních vyučovacích hodin pro 6. až 7. a 8. až 9. ročník. 

O časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících rozhodoval 

ředitel školy tak, aby se vyučoval vzdělávací obsah všech předmětů učebního plánu každého 

ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro předmět a zároveň dodrženo stanovené 

rozmezí týdenní časové dotace povinných předmětů v ročnících. Vzdělávací obsah vyučovacích 

předmětů bylo možné podle vzdělávacích záměrů školy integrovat, ale opět s dodržením 

minimální časové dotace určené pro jejich realizaci. Názvy vyučovacích předmětů bylo možné 

pozměnit v souladu s jejich vzdělávacím obsahem. V kurikulárním dokumentu Národní škola 

se poprvé setkáváme s pojmy jako šikanování, xenofobie, týrání a zneužívání dětí, závislost na 

počítači, gamblerství, zásady bezpečného sexu, promiskuita. 

Program Občanská škola, jenž navazoval na program Obecná škola, byl nejméně používaným, 

byl schválen nejpozději. V centru pozornosti uvedeného programu měl být žák, jeho osobnost 

a vývoj, a učivo mělo být přesně adresováno žáku mezi 11−15 lety.  Součástí učebního plánu 

byly i volitelné a nepovinné předměty. U osnov některých předmětů bylo rozepsáno pojetí 

předmětu v občanské škole, jeho architektura stavby předmětu, zdatnosti a speciální problémy. 

U některých byla zakreslena geometrická schémata výukových a myšlenkových plánů. Velmi 

rozsáhlý a náročný program vycházel ze dvou zásad. Za prvé z toho, že ten, kdo neusiluje 

o téměř nedosažitelné, se nikdy nedostane na dosažitelnou úroveň, a z toho, že žáci, na které 

nejsou kladeny závažnější požadavky, se nutně začínají nudit, ztrácejí zájem a klesají často 

hluboko pod úroveň svých skutečných možností.  

Výchova ke zdraví a bezpečí byla zejména součástí předmětů přírodopis, chemie, fyzika, 

občanská výchova, rodinná výchova, tělesná výchova, dějepis i zeměpis. Program vycházel 

z tradice české školy a učivo bylo rozděleno do tradičních předmětů. Učivo občanské výchovy 

bylo děleno do sedmi témat, z nichž nás směrem k výchově ke zdraví a bezpečí zajímají 

zejména témata antropologická, ekologická a etická. Rodinná výchova si kladla za úkol, aby se 

žák mohl stát spolehlivým, dobrým partnerem a zodpovědným rodičem. Tělesná výchova měla 

být podstatným prvkem při vytváření zdravého životního stylu moderního člověka. Přírodopis 

měl v občanské škole poskytovat informace o přírodě, o lidském organismu, zdraví a nemoci 

a interakci s prostředím.  

Dokument byl velice rozsáhlý a podrobný. Smyslem vzdělávání v občanské škole byla příprava 

žáků pro aktivní život ve společnosti a osu výuky tvořila občanská výchova podporovaná 
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výchovnou rodinnou. Pojetí občanské školy doplňovaly všechny předměty s výchovným 

zaměřením povinného i nepovinného charakteru, rozvíjely komunikativní schopnosti žáků 

jejich předpoklady pro další socializaci. Výukou prolínaly další výchovné aspekty, které nebylo 

vhodné vyčleňovat jako oddělené předměty, ale bez nichž nelze vzdělání žáka považovat za 

komplexní. Takto byly zastoupeny v rámci několika předmětů některé výchovy, především 

výchova zdravotní, sexuální, sociální, ekologická či dopravní. Jazyk osnov v některých částech 

dokumentu a didaktické pojmy se zdají být z hlediska dnešních kurikulárních dokumentů, ale 

i z hlediska tehdejší doby, poněkud zastaralé. Poprvé se zde ale můžeme setkat s pojmy 

mechanismy vzniku závislosti, centra odborné pomoci. Je zde řešena sexualita z hlediska 

etického, morálního a z hlediska mediálního. Zajímavé jsou praktické činnosti ve formě 

nácviku způsobů chování v různých krizových situacích. 

5.9.2 Komparace se současným Rámcovým vzdělávacím programem 

Všechny tři kurikulární dokumenty, kterým se v této kapitole věnujeme, se sice dají 

z hlediska výchovy ke zdraví a bezpečí dobře porovnávat se současným RVP ZV, učivem pro 

druhý stupeň, ale z důvodu rozsáhlého výskytu shodných didaktických prvků a toho, že 

analogické učivo lze poprvé nalézt ke všem částem vzdělávacího obsahu ve všech třech 

zkoumaných materiálech, nelze se soudobým dokumentem provést komparaci s těmito 

dokumenty obdobně jako v předchozích kapitolách, neboť by výsledek byl velice nepřehledný. 

Je zde tedy zvolena trochu odlišná srovnávací strategie. 

Pokud srovnáme didaktický obsah programu Základní škola, najdeme analogické učivo téměř 

se všemi částmi vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru výchova ke zdraví a bezpečí. Učivo 

z části Vztahy mezi lidmi a formy soužití nacházíme v občanské i rodinné výchově. V občanské 

výchově je to v části Člověk a citový život a Člověk a rodinný život, což je učivo pro 8. – 9. 

ročník a další učivo o obci a komunitě v kapitole Naše škola, naše obec, určené pro dva nižší 

ročníky. Ke kapitole Změny v životě člověka a jejich reflexe lze nalézt též velké množství 

podobného didaktického materiálu, a to v občanské výchově, v kapitole Člověk a dospívání, 

taktéž i v přírodopisu. Takto se dají srovnat všechny kapitoly a analogické učivo lze poprvé 

nalézt téměř ke všem částem vzdělávacího obsahu, pouze v tomto dokumentu ještě není řešena 

například otázka poruchy pohlavní identity. Hodnotové cíle tohoto programu byly zaměřeny 

a sestaveny téměř výhradně z prvků vážících se k výuce výchovy ke zdraví a bezpečí. 

V dokumentu jsou často zmiňovány mravní hodnoty, mravní postoje, morálka a mravnost. Tato 

slovní spojení se však v současných kurikulárních dokumentech již nevyskytují. 
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Program Národní škola obsahuje také velké množství učiva ke komparaci. Didaktické prvky 

výchovy ke zdraví a bezpečí nalézáme v učivu dějepisu, občanské a rodinné výchovy, 

v přírodopisu, a to zejména v učivu pro 8. ročník, dále v chemii, fyzice, zeměpisu a v pracovní 

výchově, části pro dívky. Součástí dokumentu je i integrovaný předmět poznávání přírody, jenž 

zkoumané položky též obsahuje. Učivo dějepisu se obsáhle věnuje válkám i totalitním režimům 

celého světa. V části o druhé světové válce podrobně navazuje na ideologické záměry 

nacistického Německa dalšími událostmi a je zde také zařazeno učivo o atomové bombě. Do 

zeměpisu je opět v 9. ročníku začleněno téma války a míru, migrace, nemocí a ochrany 

životního prostředí a také učivo z oblasti topografie, orientace v krajině a na mapách. Učivo 

občanské a rodinné výchovy je z pohledu námi zkoumaných částí velmi obsáhlé. Opět se 

objevují témata v tradičním pořadí jako v předchozích i ostatních dokumentech, doplněna jsou 

tématy a problémy, které již v té době měnící se a rozvíjející se demokratické společnosti 

začínaly být aktuálními. Jde zejména o nové typy závislostí, gamblerství, závislost na televizi, 

počítači. Rozsáhleji již byly řešeny zánik manželství a rozpad rodiny a jejich vliv na děti. 

Výchova je vnímána i z pohledu osobnosti dítěte. Výuka biologie člověka byla zařazena v učivu 

přírodopisu v 8. ročníku. V 9. ročníku se objevuje nové učivo o ekosystémech, kde je 

poukazováno na vliv člověka na přírodní aspekty globálních problémů lidstva a možnosti jejich 

řešení. Sexuální výchova je součástí občanské a rodinné výchovy, část se objevuje 

v přírodopisu.  

Kurikulární dokument Občanská škola je v oblasti výchovy ke zdraví opět celkem dobře 

komparovatelný se současným Rámcově vzdělávacím programem. Velice rozsáhlé jsou učební 

osnovy občanské výchovy, které se skládaly ze šesti výukových složek. Stále se objevuje pojem 

mravy. Největší podíl z výuky ke zdraví a bezpečí nacházíme v učivu 8. ročníku, a to 

v kapitolách zajímavě nazvaných Člověk a dospívání, Člověk hledající společenství, Člověk 

hledající svůj svět, Člověk hledající sám sebe, Člověk a předpoklady soužití, Člověk 

a předpoklady zapojení do lidské spolupráce, Člověk a předpoklady harmonického soužití se 

světem. Nacházíme zde i učivo o handicapovaném dítěti v rodině nebo náhradní rodinné péči.  

Dále výchovu ke zdraví a bezpečí, jak ji známe ze současného kurikulárního dokumentu, 

nacházíme v osnovách rodinné výchovy, která je pojata jako praktická aplikace poznatků, které 

žáci získávají v hodinách občanské výchovy i v jiných předmětech, jako je přírodopis, fyzika 

a chemie. Měla mít činnostní charakter a být důležitým předmětem, ve kterém se žáci učili 

v okruzích, jako byly organizace provozu domácnosti, výživa a stravování v rodině, kultura 

odívání, zdravý životní styl. Tělesná výchova byla koncipována jako soubor různých 
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přitažlivých příležitostí k pohybovým činnostem v denním režimu žáků a byla brána jako 

podstatný prvek při vytváření zdravého životního stylu moderního člověka. Občanská škola 

nepočítala s vyčleněním některých výchovných oblastí jako zvláštních předmětů, neboť prvky 

těchto výchov byly obsaženy v řadě předmětů. Bylo považováno za nevhodné a zavádějící 

vyčlenit problémy jako zdraví, sexualita, ekologie či dopravní výchova jako zvláštní předměty. 

Učitelé ve svých předmětech měli všichni přispět k tomu, aby žáci dostali zdravotní výchovu, 

která je povede k základním hygienickým návykům, ale také k vědomí, jak významnou 

hodnotou je lidské zdraví, sexuální výchovu, která je povede k zodpovědnosti za vlastní 

sexuální život a upozorní na vážná nebezpečí spjatá s předčasným a neuváženým sexuálním 

životem, ekologickou výchovu, která je povede k zodpovědnému a ohleduplnému vztahu 

k životnímu prostředí a upevní základy jejich správného ekologického chování v běžném životě 

a konečně dopravní výchovu, která je povede k vytvoření základních návyků pro bezpečné 

chování v silničním provozu. Také v dějepisu pro 9. ročník nacházíme v kapitole Společnost, 

kultura a civilizační problémy XX. století učivo o energetické krizi, ekologii a životním 

prostředí, civilizačních chorobách, AIDS i demografických problémech.  

5.10 Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání 

5.10.1   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2005 

Po roce 2000 dochází opět ke změnám naší vzdělávací soustavy, kdy jsou vytvářeny 

Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání, platné od roku 2005. Výchova ke 

zdraví a bezpečí je v nich od počátku pevně zakotvena a rozšířena o další témata. Vzdělávací 

obsah základního vzdělávání byl v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí 

a jednou z nich je oblast nazvaná Člověk a zdraví, kam je zařazena tělesná výchova a výchova 

ke zdraví. Didaktické prvky výchovy ke zdraví a bezpečí prolínají ve velké míře i do dalších 

vzdělávacích oblastí. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována ve vzdělávacích oborech 

Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, zahrnujeme do ní i zdravotní tělesnou výchovu. 

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví ve všech jeho 

složkách a být za ně odpovědný. Vzdělávacím obsahem také navazuje na obsah vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět.  

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 

a sociální výchova, a to zejména vzhledem k individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje jednak k poznání vlastních pohybových možností 

i zájmů a současně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost 
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a rovněž napomáhá k duševní a sociální pohodě. Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání byl postupně doplňován, zásadní změny byly provedeny v roce 2013 a 2021. 

5.10.2   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2013 

V roce 2013 byla do Rámcového vzdělávacího programu začleněna problematika 

chování a jednání při mimořádných událostech a finanční gramotnosti, což se týkalo i učiva pro 

druhý stupeň základního vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost došlo 

k doplnění v cílovém zaměření vzdělávací oblasti o uplatňování aktivního přístupu k ochraně 

zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek 

obrany státu, dále orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního 

(rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci.  

Do vzdělávacího obsahu oboru Výchova k občanství přibylo učivo o korupci a ochraně práv 

spotřebitele o hospodaření, bankách a jejich službách, tvorbách cen a inflaci. Našeho výzkumu 

se však zejména týká učivo o obraně státu, armádě, válkách a terorismu, možnostech řešení 

těchto významných globálních problémů. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda v cílovém 

zaměření vzdělávací oblasti nově zaznamenáváme bod o potřebě klást si otázky o průběhu 

a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního 

prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a současně na ně hledat adekvátní 

odpovědi. V  přírodopisu pak dochází ke změně, učivo je doplněno o epidemie a životní styl – 

pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka, podnebí a počasí ve 

vztahu k životu – význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních 

zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší 

a klimatických změn na živé organismy a na člověka mimořádné události způsobené přírodními 

vlivy – příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější 

mimořádné přírodní události v ČR, jimiž jsou myšleny povodně, větrné bouře, sněhové 

kalamity, laviny, náledí a ochrana před nimi.  

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví dochází k zásadní změně její charakteristiky, kde je 

mimo jiné také upozorněno na to, že svým vzdělávacím obsahem navazuje na obsah vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět a prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí. Do charakteristiky 

vzdělávací oblasti byl doplněn zásadní odstavec v tom smyslu, že v tělesné výchově je velmi 

důležité motivační hodnocení žáků vycházející ze somatotypu žáka a má být postaveno na 

posuzování osobních výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování – bez paušálního 

porovnávání žáků podle výkonových norem, které neberou v úvahu růstové a genetické 
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předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. Ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví je učivo 

významně doplněno a byly provedeny jeho rozsáhlé změny.  

Doplněno je učivo v části Změny v životě člověka a jejich reflexe o zdraví reprodukční 

soustavy, sexualitu jako součást formování osobnosti, zdrženlivost, promiskuitu.  

V části Zdravý způsob života a péče o zdraví, je to pitný režim, vlivy vnějšího a vnitřního 

prostředí na zdraví – kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota, denní režim, vyváženost 

pracovních a odpočinkových aktivit, pohybový režim, cesty přenosu nákaz a jejich prevence, 

nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, 

opět se vrací učivo o nemocech přenosných bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty, které se 

nacházelo již v prvorepublikových i totalitních osnovách, stejně tak pojem ochrana před 

chronickými nepřenosnými chorobami, dále dochází o doplnění o prevenci kardiovaskulárních 

a metabolických onemocnění, léčebnou péči, základy první pomoci. Neobjevuje se již termín 

z druhé poloviny 90. let, a to předlékařská první pomoc.  

Část Rizika ohrožující zdraví je doplněna o učivo týkající se psychických onemocnění, 

rizikového chování, alkoholu, aktivního a pasivního kouření, nebezpečných látek a předmětů 

a nově zbraním. Zajímavým a jistě správným počinem je doplnění učiva o násilí mířené proti 

sobě samému, tedy sebepoškozování. Namístě bylo také dobré žákům vysvětlit problém 

násilného chování, těžkých životních situací. Do osnov se opět vrací v 80. a 90. letech 

používaný termín kriminalita mládeže. Řešena je již také bezpečná elektronická komunikace 

a konečně sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení. 

Situace konfliktní a krizové tedy byly pozměněny na výše uvedené. Zřejmě kvůli opakovaným 

úrazům v souvislosti s železniční dopravou byla do dokumentu vložena část učiva o rizicích 

železniční dopravy, agresivita v dopravě a je zmíněno i zavolání pomoci tísňovým voláním. 

Důležitá je celkem zásadní změna v oblasti učiva o ochraně člověka za mimořádných událostí, 

kam se vracejí didaktické prvky, které jsme mohli zaznamenat zejména v osnovách branné 

výchovy ze 70. a počátku 80. let minulého století.  

Do části Hodnota a podpora zdraví byla dodána pouze hesla podpora zdravého životního 

stylu a programy podpory zdraví.  

V části Osobnostní a sociální rozvoj došlo k doplnění pouze o hledisko utváření vlastní 

identity, zaujímání hodnotových postojů a pomáhající a prosociální chování. Naopak byl 

odebrán termín morální rozvoj. Téma morálky se vyskytovalo ve všech kurikulárních 
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dokumentech od prvorepublikových až po předchozí. Dokument byl ještě doplněn o důležité 

učivo související s dopady vlastního jednání a chování. 

5.10.3   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 2021 

V letech 2017−2021 se program rozšiřuje zejména v oblasti kyberbezpečnosti. 

S účinností od 1. 9. 2021 byla do programu, do části pojetí a cíle základního vzdělávání, 

doplněna část, a to pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, 

sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve 

volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života. Informační a komunikační 

technologie jsou přejmenovány na informatiku. Do kompetencí byly přidány kompetence 

digitální. 

Výchovy ke zdraví a bezpečí se týkají zejména poslední dvě, a to, že žák chápe význam 

digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky 

hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání a předchází situacím ohrožujícím 

bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví 

i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná 

eticky. Ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví nedochází k žádným změnám oproti 

předchozímu dokumentu.  

5.10.4   Strategie 2030+ 

Strategie 2030+ je zásadní dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky 

v letech 2020–2030. Vzdělávání se v něm má zaměřit více na získávání kompetencí a snížení 

nerovností v přístupu k získání kvalitního vzdělání a umožnit maximální možný rozvoj 

potenciálu žáků a studentů. Má při něm proběhnout také revize Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání a plánovaná redukce učiva, které má být probírané s cílem 

hlubšího porozumění, v širších souvislostech bez zbytečných poznatků a informací. Zatím není 

jasné, jak bude v uvedeném programu ukotvena vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Tvorba 

samotného RVP ZV má být hotova do roku 2023, příprava implementace modelového Školního 

vzdělávacího programu má být hotova do roku 2024 a start implementace ve školách 

a metodická podpora škol v září téhož roku. Uvidíme, co změny přinesou v námi sledované 

oblasti. 
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6 Diskuze 

Neboť je výchova ke zdraví a bezpečí velice rozsáhlé a rozmanité téma a v naší práci se jí 

věnujeme z pohledu výuky žáků druhého stupně základních škol až po vzniku samostatné 

republiky, nelze nezačít dílem velice zajímavým.  

Již na samém počátku 20. století vyšla velmi moderní monografie (Panýrek, 1900) 

věnovaná mládeži a naší problematice. Autor v ní již v tehdejší době nahlíží na závislosti i na 

ochranu a péči o zdraví veskrze revolučním pohledem. Zdravovědě z podobného pohledu se 

také věnovali rozsáhle Kodym (1869) a Wiesner (1915).  

Po roce 1918 nutno zmínit především osvětové dílo známého hygienika Josefa Ročka, 

pozdějšího přednosty ústavu hygieny lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Roček, 

1924). Ve své monografii se věnoval celé škále zdravovědné problematiky, jmenujme třeba 

správné osvětlení, správnou výživu, hygienu, jedovaté rostliny, kouření, alkoholismus. 

V dobách první republiky, zejména po vzniku Státního zdravotního ústavu v Praze, se zdejší 

hygienici snažili získat větší míru zdravotní osvěty mezi národ i do škol, na čemž ostatně 

spolupracují dodnes. Jak popisují autorky Klímová-Fűgnerová, Taufrová (1980), hlavními 

tehdejšími nositeli zdravotní výchovy byli na začátku našeho organizovaného systému na tomto 

úseku učitelé. Dále se dozvídáme, že Ministerstvo školství vycházelo vstříc tím, že zařazovalo 

témata ze zdravotnictví do školních osnov a že první změny, ale velmi skromné, se dosáhlo 

v roce 1934. Až v roce 1938 byly patrnější změny ve školních osnovách do 8. postupného 

ročníku. Autorky tvrdily, že školní osnovy lze poměrně snadno změnit, ale zůstanou jen na 

papíře, nezmění-li se také výchova pedagogů. Teprve v posledním roce před vypuknutím války 

se podařilo dosáhnout situace, že do výuky na školách pro pedagogy byla zařazena alespoň 

jedna hodina týdně z oboru péče o kojence. Po jednom semestru tyto přednášky zanikly, ale 

v osnovách zůstaly.  

Ve stejné monografii se dále můžeme setkat s již opět propagandistickou myšlenkou, že 

k zásadě ideovosti a stranickosti se zdravotní výchova dopracovala až po roce 1945 zásluhou 

sovětských poradců a tento přístup se dostával na první místo v metodice zdravotní výchovy 

teprve postupně po roce 1945 a zdravotní výchova se tím přiznává nejen k odborné, ale 

současně též k ideové výstavbě společnosti (Klímová-Fűgnerová, Taufrová, 1980).  

Problematiku výuky výchovy ke zdraví v 50. letech 20. století na všeobecně vzdělávacích 

školách podrobně popisuje Vodrážka (1954, 1957). Připomíná, že usnesení strany a vlády 

o opatřeních k dalšímu rozvoji našeho zdravotnictví ze dne 10. listopadu a 9. prosince 1952 

poukázalo též na nedostatky ve zdravotnické výchově a výuce na všech nezdravotnických 
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školách, a uložilo proto ministru školství v dohodě s ministrem zdravotnictví provést revizi 

osnov zdravotnické výuky na těchto školách. Dále připomíná rovněž zákon ze dne 24. dubna 

1953 o školské soustavě, vzdělání učitelů a o zřízení nových typů škol všeobecného vzdělání 

tuto otázku zevrubně propracoval a uložil zdravotnickým pracovníkům mnoho povinností, aby 

zdravotnická výuka a výchova na školách odpovídala potřebám socialistického zdravotnictví. 

V příručce je podrobný popis zdravotnické výchovy na všeobecně vzdělávacích školách i na 

školách pedagogických všech stupňů.  

V roce 1968 vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze rozsáhlou publikaci s názvem 

Problémy modernizace základního vzdělání, komplexní studie, s podtitulem Návrh učebních 

osnov základní devítileté školy, kde se v návrzích nových osnov věnuje také otázce výchovy 

ke zdraví, a to v biologii situované do 9. ročníku základní devítileté školy. Změny však se nejeví 

příliš revolučními a nebyly nikdy uskutečněny (VÚP, 1968).   

Koncem 60. a počátkem let 70. se problematikou výuky zdravotní výchovy na školách 

zabývá Chlup (1969, 1974) z Výzkumného ústavu pedagogického, v článcích pod názvy 

Některé otázky studia zdravotní výchovy žactva ZDŠ a Pedagogicko-hygienické normy 

organizace a obsahu zdravotní výchovy na ZDŠ, který tvrdí, že zdravotní výchova na školách 

je a má být součástí veškeré školní výchovy. Spojuje zdravotní výchovu s tělesnou výchovou 

a dále připomíná, že školní zdravotní výchovu by měla doplňovat mimotřídní nebo mimoškolní 

zdravotní výchova prováděná v zájmových kroužcích, klubech, v rámci pionýrské organizace, 

Československého červeného kříže. Zdravotní výchovu v rámci pionýrské organizace rozsáhle 

popisuje také Pfeiffer (1979).  

V roce 1975 vydal Ústav zdravotní výchovy velmi rozsáhlou příručku Zdravotní výchova 

na druhém stupni ZDŠ, která měla být jakousi metodickou příručkou pro učitele. Publikaci 

napsal Jaroslav Kotulán, jenž byl v té době významným hygienikem v oblasti veřejného 

zdravotnictví. Obsáhlá publikace tematicky postihuje velmi podrobně celou zdravotně-

výchovnou problematiku. Autor tvrdí, že základní škola musí dát většině našeho obyvatelstva 

zdravotnické znalosti pro celý další život, neboť je nejen první, ale mnohdy i poslední institucí, 

která v tomto směru člověka systematicky vzdělává (Kotulán, 1975). Rozsáhlá koncepce 

počítala se začleněním zdravotní výchovy do učebních osnov všech ročníků druhého stupně 

základních škol, ty však uvedeným způsobem nebyly změněny ani výrazně doplněny.  

V roce 1976 vydal Ústav zdravotní výchovy výsledky výzkumného úkolu pod názvem 

Znalosti a postoje ke správné výživě u žáků vycházejících ze základní devítileté školy. Autor 

ve studii upozorňuje na fakt, že výchova ke správné výživě a k racionální přípravě stravy byla 

na našich ZDŠ po řadu let, následujících po druhé světové válce zanedbána, ačkoliv povinná 
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výuka základů výživy byla obnovena, vztahuje se dnes jen na děvčata. Na základní devítileté 

škole se vyučuje správné výživě jen v osmé třídě po jedné hodině týdně a nepovinný kurs vaření 

se z úsporných důvodů ve většině škol nepovoloval a v roce 1970 byl dokonce zrušen. Autor 

dále konstatuje, že předmětu vaření vyučují převážně učitelky bez aprobace a dodává, že za 

dvanáct let jeho trvání nebyly vytvořeny podmínky pro získání aprobace pro tento předmět. 

Doplňující studium nevyhovuje a bylo otevřeno pouze na krátkou dobu na některých 

pedagogických fakultách. Z výsledků studie vyplynulo, že děvčata jsou přesvědčivě 

informovanější než chlapci, a že u chlapců a děvčat stoupá informovanost o správné výživě se 

školním prospěchem. Dále bylo zjištěno, že i malá intervence v podobě besedy o zdravé výživě 

zvyšuje informovanost o uvedeném problému (Adamec, 1976).  

V roce 1988 Ústav zdravotní výchovy v Praze zveřejnil výsledky výzkumné studie pod 

názvem Zdravotní výchova na školách, provedené na základních školách v České socialistické 

republice. Toto šetření bylo součástí stejnojmenného výzkumného úkolu. Cílem výzkumu bylo 

zjistit organizaci a podmínky pro zdravotní výchovu na základních školách v České 

socialistické republice a popsat způsoby realizace zdravotní výchovy. Bylo zjištěno, že 

zdravotní výchova na základních školách byla realizována nejen v rámci vlastní výuky podle 

platných učebních osnov, ale 94 % dotázaných škol se věnovalo zdravotní výchově i mimo 

vyučování při mimoškolní výchově a vzdělávání. Téměř souběžně s předchozí studií v roce 

1988 a 1989 probíhalo v rámci téhož výzkumného úkolu ověřování výchovně vzdělávací 

metody schola ludus ve zdravotní výchově žáků základních škol. Cílem ověřování bylo v praxi 

vyzkoušet moderní aktivizační metodu schola ludus a ověřit její možnosti při zdravotní výchově 

žáků základních škol. Metoda byla založena na principu výchovně vzdělávacího účinku hry. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že zdravotní výchova na našich školách nebyla vyučována 

jako samostatný předmět. Autorka potvrzovala, že jsme měli takový systém, kdy zdravotní 

výchova prolínala jednotlivými výchovně vzdělávacími okruhy a byla začleněna především do 

těchto předmětů: prvouka, přírodověda, přírodopis; občanská nauka, vlastivěda, zeměpis, 

tělesná a sportovní výchova pracovní vyučování, specifická příprava dívek, mateřský jazyk 

a literatura, fyzika, chemie, do výchovných okruhů branná a dopravní výchova a rovněž do 

jednotlivých přírodovědných, matematických, fyzikálních praktik. Podle autorky Čákiové 

zdravotní výchova však byla realizována i v celé škále dalších výchovně vzdělávacích aktivit v 

rámci vlastního vyučování, nebo v rámci mimoškolní činnosti školy. Praxe byla podle autorky 

však taková, že tato široká činnost nebyla sjednocena, systematicky plánována a řízena. Dále 

bylo zjištěno, že zavádění moderních výchovně vzdělávacích metod, jakou je schola ludus, je 

jednou z cest, jak zvýšit kvalitu a efekt zdravotní výchovy (Čákiová, 1988, 1990a). Čákiová 
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později (1990b) shrnuje výsledky výzkumu a připojuje doporučení na změnu koncepce 

implementace zdravotní výchovy na školách.  

Problematikou vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví v učebnicích se zabýval Tupý 

(1998), který připomínal vzdělávací oblast Zdravý životní styl a jeho vymezení Standardu 

základního vzdělávání. V té době se do českých škol se postupně dostává i projekt Škola 

podporující zdraví pod záštitou Státního zdravotního ústavu (Havlínová, 1998).  

Po roce 2000 dochází k významným kurikulárním změnám v oblasti našeho školství, 

vznikají rámcové vzdělávací programy a v oblasti výchovy ke zdraví se znovu otevírá široká 

diskuze. Učitelské listy (2005, 2006) ve svém Průvodci výchovou ke zdraví podrobně v deseti 

pokračováních vysvětlují a popisují možnosti vzdělávacích programů, mezioborovou integraci, 

tvorbu školních vzdělávacích programů, přidávají i alternativní řečení pro plánování výchovy 

ke zdraví založené na dovednostech. V současnosti se výchovou ke zdraví a bezpečí ve smyslu 

zdravého a bezpečného prostředí na školách zabývá Státní zdravotní ústav, a to zejména 

prostřednictvím projektu Škola podporující zdraví (Havlínová, 1999, 2006, Nejedlá, 2015), 

kterého je koordinátorem a garantem v České republice. Program sdružuje školy, které 

podporují holistické chápání zdraví, kterému odpovídá i pojetí Světové zdravotnické organizace 

(WHO, 2003). Tyto faktory se školy snaží rozvíjet pomocí respektu k přirozeným potřebám 

jednotlivce, podporou komunikace a spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví 

a rozvíjením životních kompetencí všech členů školní komunity. Národní síť programu Škola 

podporující zdraví v ČR je rovněž jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in 

Europe (SHE, 2014), která má v Evropě tradici od roku 1992. Dále je zde program Státního 

zdravotního ústavu Zdravá školní jídelna (SZÚ, 2015). Nelze také nezmínit programy primární 

prevence na školách, které jsou zajišťovány různými organizacemi (NPI, 2022). 

Didaktikou a edukací problematiky výchovy ke zdraví a bezpečí se v současnosti 

zabývají zejména Kovaříková a Marádová (2020), které se autorsky podílejí na tvorbě 

kurikulárních dokumentů i didaktických materiálů vztahujících se k uvedenému tématu.  

Bezpečnostní problematika a její výuka na školách začaly být rozsáhleji řešeny ve 30. 

letech 20. století, což bylo dáno nástupem nacismu a fašismu v Německu. Zmínit lze Josefa B. 

Dolenského (1934, 1937, 1938), který podrobně propracoval ve svých monografiích 

a příručkách uvedenou výuku jak směrem k žákům, tak i učitelům. Dále nelze zapomenout na 

Příručku občanské nauky a výchovy se základy branné výchovy pro žactvo měšťanských škol 

autorů Poulíčka, Spilky a Neumanna (1936) a na doplněné vydání příručky pro učitele 

národních škol pod názvem Branná výchova na škole národní (Mervart, 1936). Po druhé 

světové válce, už i před únorem 1948, se v našich zemích začíná pojímat hodnocení válečných 
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nebezpečí a branné problematiky téměř výlučně marxisticko-leninsky. Tato situace je patrná 

zejména v 50. letech 20. století, kdy vycházejí publikace, jako například příručka Branné hry 

pionýrů (Fischerová et al., 1952), jejímž obsahem autoři seznamují ve formě her s cvičeními, 

která se konají v armádě, vysvětlují, jak se orientovat v terénu, jak provádět průzkum 

nepřátelského území, pátrat po záškodnících, podávat tajnou zprávu, pronásledovat nepřítele 

v lese, podávat v poli telegrafické zprávy, zničit nepřátelskou telefonní linku a kupříkladu 

dobývat sněžné pevnosti.  

V roce 1955 vydává Ministerstvo národní obrany Příručku předvojenské výchovy 

(MNO, 1955) pro žáky a povolance a v této době se do výuky vyšších ročníků všeobecně 

vzdělávacích škol zavádí předmět předvojenská výchova (Janka, Mejsnar, 1956), který však 

byl v roce 1957 zrušen a jak říká Pavlík (1981), nahrazen výukou civilní obrany, ve které si 

praktické dovednosti žáci osvojovali především formou branných cvičení. Počátkem 70. let na 

základě Usnesení předsednictva ÚV KSČ ze dne 19. 3. 1971, o jednotném systému branné 

výchovy obyvatelstva ČSSR, se ukládá základní devítileté škole poskytovat žákům 

odpovídající brannou výchovu a branné vzdělání. Dále je v usnesení stanoveno, že cílem branné 

výchovy základních devítiletých škol je připravit chlapce i dívky na plnění branných úkolů žáka 

a na budoucí převzetí branné role občana ČSSR. Branná výchova žáků na ZDŠ měla být 

diferencována podle jejich věku, jednotná pro chlapce i dívky. Školním rokem 1974/1975 byl 

završen čtyřletý proces postupného zavádění vyučovacího předmětu branná výchova na 

základních devítiletých školách. Učitelé vyučovali předmětu v jednom pololetí 6. až 9. ročníku 

po jedné vyučovací hodině týdně (Horvát et al., 1975).  

Jak upozorňuje Pavlík (1981), po zavedení nové školské soustavy byla v 7. a 8. ročníku základní 

školy výuka branné výchovy zrušena a nahrazena jinými formami výuky, zejména brannými 

cvičeními.  

V současné době se opět bezpečnostní problematika a problematika rizik vyplývajících 

z mimořádných situací začala řešit. Uvedeným se ve velkém rozsahu a souvislostech zabývají 

Šimek a Halířová (2021), autoři výstavy Škola a válka, která se problematice branné 

a bezpečnostní výchovy šířeji věnuje.  

Směrem k oboru, který studuji, a tím je učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, 

a vzhledem k rozsáhlosti a obrovskému záběru témat vhodných k zařazení do kurikula výchovy 

ke zdraví a bezpečí by bylo pro současné i budoucí učitele vhodné, přínosné i zajímavé projít 

si výše uvedené dokumenty a pochopit vývoj a souvislosti výuky v uvedeném oboru společně 

s vývojem naší společnosti. Na kurikulární dokumenty z období posledních více než sta let lze 
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pohlédnout i optikou dalších oborů. V tomto směru lze zmínit disertační práci Jirečka (2014), 

který se obdobným způsobem zabývá výukou dějepisu. 

Možnost sledovat práci předchůdců tvůrců našich soudobých kurikulárních dokumentů 

bylo pro mě vynikající zkušeností pro didaktický vhled nejen do současné situace 

a problematiky výchovy ke zdraví a bezpečí. V době, kdy se nám bezprostředně připomnělo 

nebezpečí války a ozbrojených konfliktů, lze za podnětné považovat i oživení učiva branné 

výchovy z různých období, samozřejmě při odhlédnutí od ideologických záměrů tehdejších 

režimů.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza a komparace vývoje výuky předmětu výchova ke 

zdraví a bezpečí v historickém kontextu se zaměřením na žáky odpovídající dnešnímu 2. stupni 

ZŠ v českých zemích a interpretace získaných historických dat.  

Bylo nutné analyticky obsahově zpracovat dobové archivní materiály, učební osnovy, 

kurikulární dokumenty, výzkumné tematické studie, návrhy učebních osnov, návrhy odborníků 

z rozličných výzkumných ústavů, kteří se problematikou výuky výchovy ke zdraví a bezpečí 

zabývali a prohlédnout velké množství dobových obrazových materiálů i učebnic. Díky 

několika knihovnám a jejich depozitářům se podařilo sehnat velice zajímavé a dávno 

zapomenuté dokumenty, ale i přesto bylo téma časově, dokumentačně i heuristicky dosti 

náročné. Bylo nutné z každého předmětu vybrat učivo týkající se výchovy ke zdraví a bezpečí 

z jednotlivých učebních osnov, a tam, kde nebyla tematika konkrétní nebo byla příliš strohá, 

zaměřit se na používané učebnice, neboť ty ukazují výuku poněkud reálněji a díky nim lze lépe 

pochopit didaktické souvislosti. Poté bylo nutné porovnat kurikulární dokumenty jednotlivých 

období z předchozími a také se současným odpovídajícím Rámcovým vzdělávacím programem 

zejména se vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 

Období byla rozdílná ideově, politicky, ideologicky a lišil se též i vědecký náhled na 

zdravotní problematiku, přesto výchova ke zdraví a bezpečí byla a je v různých podobách 

součástí osnov a výuky v historii naší školské soustavy po celou dobu, a to od vzniku 

samostatné republiky až dodnes. Ovšem jako se samostatným předmětem se s ní můžeme setkat 

teprve krátkou dobu, přesto i nadále zasahuje do několika okruhů rámcově vzdělávacího 

programu. Jedná se totiž o problematiku rozsáhlou, zásadní a velice důležitou. Vývoj učebních 

osnov a zařazování témat v historii našeho samostatného školství byl vždy poplatný své době 

a kopíroval a opíral se o momentální politickou, odbornou a názorovou situaci. Osnovy 

a materiály starší šedesáti let se liší též po stránce lingvistické, neboť jsou používány dnes již 

archaické jazykové prostředky, což je patrné zejména v materiálech prvorepublikových.  

Brzy po vzniku samostatné republiky byly využívány ještě učební dokumenty platné 

v Rakousko-Uherském mocnářství, byly však postupně přepracovávány a doplňovány. 

Uvedená problematika byla od té doby rozdělena do výuky několika předmětů.  

Z uvedených osnov vycházely ty protektorátní, jež byly mírně změněny pro potřeby 

tehdejšího režimu. Po skončení druhé světové války byly vydány nové, již velmi prosovětské, 

i když do únorových událostí zbývaly ještě dva roky. Učební dokumenty vydané po únoru 1948 

již byly plně poplatné své době, avšak učebním obsahem v předmětech, které se nijak netýkaly 
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politické situace, dost kopírovaly všechny předchozí, ale byly mnohem propracovanější 

a rozsáhlejší.  

V letech 50., kdy díky snažení o kopírování sovětského modelu školství došlo k dosti 

značnému chaosu, trojímu přepracovávání učebních osnov a jejich konečnému zrušení 

a nastavení systému, dost podobnému tomu současnému. V té době byly některé prvky výchovy 

ke zdraví poněkud rozptýleny, mimo jiné také kvůli absenci občanské nauky nahrazené tehdy 

předmětem Ústava ČSR a SSSR.  

Zavedením devítileté povinné školní docházky počátkem 60. let nastoupila další etapa 

našeho školství, která s drobnými obměnami trvala bezmála 40 let. Výchova ke zdraví byla 

rozptýlena do několika předmětů, nicméně vyučována byla. Těsně před koncem 80. let se začala 

i ve společnosti otázka zdraví obyvatelstva více řešit. Byly vypracovány i studie, jež se týkaly 

zdravotní výchovy a znalostí dětí na základních školách. Pravdou je, že již i ve dvou 

předchozích desetiletích se snažili zejména hygienici ze Státního zdravotního ústavu o větší 

implementaci zdravovědných znalostí do základních škol, ovšem ne vždy, a ne všude se jim to 

dařilo. S mírnou nadsázkou se dá konstatovat, že pro výchovu ke zdraví a bezpečí bylo vhodné 

zavedení branné výchovy počátkem 70. let do osnov základní devítileté školy. Obsahovala totiž 

velké množství učební látky týkající se zásad první pomoci, ochrany před onemocněními, 

nebezpečími, živly, orientaci v přírodě, upozorňovala na mnohá nebezpečí, dnešní terminologií 

mimořádné události. Samozřejmě ale byla politicky orientována a silně ovlivňována.  

Po roce 1989 nastaly snahy o větší začlenění problematiky do výuky, v 90. letech jí byla 

věnována velká část předmětu rodinná výchova. Výchova ke zdraví a bezpečí přestala být 

pouhou zdravotní naukou. Po vzniku rámcově vzdělávacích programů a dalších dokumentů 

všech úrovní do nich byla zařazena a dnes je jejich nedílnou součástí. Navíc se v současné době 

stále více rozšiřuje zařazování problematiky bezpečnostní, což kopíruje situaci ve společnosti 

a je zcela vhodné.  

Práce sledovala vývoj výuky problematiky předmětu výchova ke zdraví a bezpečí 

z hlediska kurikulárního, obsahového, srovnávacího, edukačního, didaktického, vědeckého, ale 

i politického, neboť za posledních více než 100 let, kdy byly uvedené proměny sledovány, došlo 

několikrát ke změně politických poměrů. Při komparaci dobových kurikulárních dokumentů se 

současným Rámcovým vzdělávacím programem bylo nalezeno velké množství shodných 

didaktických záměrů, je zde však velmi patrný vliv výše uvedených faktorů. Obrovský progres 

se objevuje samozřejmě v oblasti technologické, terminologické a psychologické.  
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Cíl i dílčí cíle práce se podařilo naplnit. Podařilo se i získat, zpracovat a vytěžit velké 

množství historických pramenů. Na výzkumné otázky vycházející z výzkumných cílů se 

podařilo v kapitole Analýza a komparace odpovědět v plném rozsahu. 

Práce by proto mohla posloužit i kreativním tvůrcům kurikulárních dokumentů všech 

úrovní, vést k inspiraci již zapomenutými náměty, nápady a úskalími našich předků a naší 

historie.  

Výchova ke zdraví a bezpečí je obsahem velmi rozsáhlé a často zmiňované téma. Zdraví 

a bezpečí člověka je v současném světě elementárním problémem a zároveň velkou výzvou. 

Nechme se tedy překvapit, co nám přinese nově přepracované kurikulum v rámci Strategie 

2030+. 
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Seznam komparovaných dokumentů 

Osnovy učebné pro školy obecné s českým jazykem vyučovacím v království českém, 1915 

byly 23. 2. 1915 schváleny c. k. ministerstvem k. a v. ze dne 10. 2. 1915 č. 3124 a vydány c. k. 

zemskou radou pro království české ze dne 23. 2. 1915 (C.K. školní knihosklad, 1915). 

Normální učebné osnovy pro školy obecné, 1930 

Výnos Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. 5. 1930 č. 47 415-I, jímž se upravují 

normální učebné osnovy (MŠANO, 1930). 

Normální učebné osnovy pro měšťanské školy, 1932 

Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 9. června 1932, č- 69,485-1, jímž se stanoví 

normální učebné osnovy pro měšťanské školy (MŠANO, 1930). 

Podle zmocnění v odst. 1 § 4 zákona ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. zákonů a norem, jímž 

se mění a doplňují zákony o školách obecných a měšťanských, upravuje ministr školství a 

národní osvěty, vyslechnuv znalce školství, normální učebné osnovy pro měšťanské školy v 

zemích České, Moravskoslezské a Slovenské. 

Osnovy branné výchovy, 1937 

Výnos MŠANO ze dne 10. března 1938, číslo 34 419-I. Zákonem č. 184 Sb., o branné výchově, 

ze dne 1. července 1937, se rozšiřuje veřejná péče o výchovu a vzdělání také o brannou výchovu 

(MŠANO, 1937). 

Normální protektorátní učebné osnovy pro obecné a měšťanské školy  

V červenci 1939, tedy již v Protektorátu, byly vydány Školním nakladatelstvím v Praze 

výnosem MŠANO ze dne 27. 7. 1939, č. 98 000-I Normální učebné osnovy pro obecné a 

měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoročné kursy, připojené k těmto 

měšťanským školám, v Čechách a na Moravě (MŠANO, 1939).  

Přechodné učební osnovy pro školy obecné, měšťanské a střední na školní rok 1945/1946  

Byly vydány Výnosem Ministerstva školství a osvěty z 30. 11. 1945, č. 10584 (MŠO, 1945).  

(Výnosy z 10. m. 1938, č. 34 419-1, Věstník MŠANO 1938, 111 a z 5. VEX 1938, ě. 112426-

E, Věstník MŠNO 1938, 301, zůstávají v platnosti). 

Učební plán a učební osnovy pro školy střední, 1948 

Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. července 1948, č. A-153 000-11. 

Podle ustanovení § 70 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného 

školství (školský zákon), vydává ministerstvo školství a osvěty po slyšení výzkumných ústavů 
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pedagogických učební plán a učební osnovy pro školy střední v zemi České, Moravskoslezské 

a na Slovensku, a to, pokud se týkají Slovenska, k návrhu pověřence školství a osvěty (MŠO, 

1948). 

Učební osnovy pro všeobecně vzdělávací školy 1954−1959 

Učební osnovy pro 6. až 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Biologie 

Byly vydány výnosem ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954, č. 4370/54-A-I/1 (MŠ, 

1954). 

Byly vydány ve smyslu výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 21. března 1957 č. 21 

026/57-A I/1, s platností od 1. září 1957. V předmětu biologie zůstaly v rámci námi 

zkoumaných skutečností téměř nezměněny (MŠK, 1957) . 

Učební osnovy pro 7. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Chemie 

Výnos ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954, č. 4370/54-A-I/1 (MŠ, 1954). 

Učební osnovy pro 7. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Fysika 

Vydáno se souhlasem ministerstva školství a kultury č. 64966/56/-AI/1 ze dne 23. října 1956 

(MŠK, 1957). 

Učební osnovy pro 7. až 11. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Fysika 

Vydáno ve smyslu výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 21. března 1957, č. 21026/57-

AI/1, s platností od 1. září 1957 (MŠK, 1957). 

Učební osnovy pro 6. až 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Tělesná výchova 

Byly vydány výnosem ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954, č. 4370/54-A-I/1 (MŠ, 

1954). 

Učební osnovy pro 6. až 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Tělesná výchova 

Byly vydány ve smyslu výnosu ministerstva školství a kultury ze dne 21. března 1957 č. 

21 026/57-A I/1, s platností od 1. září 1957 (MŠK, 1957).  

Učební osnovy pro 6. až 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Ústava ČSR a SSSR 

Vydáno výnosem ministerstva školství ze dne 25. ledna 1954, č. 4370/54-A-I/1 (MŠ, 1954). 

Učební osnovy pro 6. až 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Dějepis 

Schváleno výnosem Ministerstva školství a osvěty dne 25. června 1953, č. j. A-I/1-085.17-

2/7/53 (MŠO, 1953). 

Učební osnovy pro 6. až 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Zeměpis 
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Schváleno výnosem Ministerstva školství a osvěty dne 25. června 1953, č. j. A-I/1-085.17-

2/7/53 MŠO, 1953). 

Učební osnovy pro 6. až 10. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol Nepovinný předmět 

Práce v domácnosti 

Na základě osnov z roku 1954, metodických statí z roku 1955 a poznámek z roku 1956 vydalo 

ve smyslu výnosu ministerstva školství a kultury 21. března 1957, č. 21 026/57 – AI/1, s 

platností od 1. září 1957, jako Učební osnovy všeobecně vzdělávacích škol (MŠK, 1957). 

Učební osnovy 60. a 70. léta 20. století 

Učební osnovy Přírodopis pro základní devítileté školy 6. − 9. ročník, 1960, 1964, 1976, 1977 

Při porovnání osnov přírodopisu z roku 1960, které byly schváleny výnosem ministerstva 

školství a kultury ze dne 8. července 1960, č. 27 723/60 – I/1 a výnosem ministerstva školství 

ze dne 15. prosince 1962, č. 54 218 - I/1, devátého vydání z 2. srpna 1974, č. 22 153/74-200 a 

jedenáctého nezměněného vydání z roku 1977, lze zjistit v uvedeném období pouze minimální 

změny (MŠK, 1960, MŠ, 1964, 1976, 1977). 

Učební osnovy Chemie 8. − 9. ročník, 1964, 1976 

Schváleno výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960, č. 27723/60-I/1 a 

výnosem ze dne 15. prosince 1962, č. 54218/62-I/1, Páté vydání 

Deváté vydání bylo změněno podle výnosu ministerstva školství ČSR z 2. srpna 1974, č. 22 

153/74-200. Desáté nezměněné vydání (MŠK, 1964, MŠ, 1976). 

Učební osnovy Fyzika 7. − 9. ročník, 1960 

Schváleno výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960, č. 27723/60-I/1 

(MŠK, 1960). 

Učební osnovy Pracovní vyučování 6. − 9. ročník, 1964 

Schváleno výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne 29. prosince 1962, č. 55960/62-I/1 

(MŠK, 1962). 

Kurs šití a vaření (nepovinný předmět) 6. − 9. ročník, 1964 

Schváleno výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne 29. prosince. 1962, č. 55960/62-I/1 

(MŠK, 1962). 

Občanská nauka  

Výchova ke zdraví se vyskytuje i v 70. letech 20. století také v osnovách předmětu Občanská 

nauka, které byly schváleny výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 24. října 1973, č. j. 26 

011/73-200 MŠ, 1973). 
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Dějepis 

Schváleno výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky dne 14. července 1972, 

č. j. 16554/72-200 (MŠ, 1972). 

Zeměpis 

Schváleno v 9. vydání výnosem ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 20. 

2. 1974, č. 5458/74-200 (MŠ, 1974). 

Učební osnovy Kurs šití a vaření (nepovinný předmět) 6. − 9. ročník, 1964 

Schváleno výnosem Ministerstva školství a kultury ze dne 29. prosince. 1962, č. 55960/62-I/1 

(MŠK, 1962). 

Učební osnovy Branná výchova 

Schváleno Zákonem č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ustanovena povinná výuka branné 

výchovy na základních a středních školách (Sbírka zákonů, 1973). 

Učební osnovy Občanská nauka  

Schváleny výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 24. října 1973, č. j. 26 011/73-200 (MŠ, 

1973). 

Učební osnovy Dějepis 

Schváleno výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky dne 14. července 1972, 

č. j. 16554/72-200 (MŠ, 1972). 

Učební osnovy Zeměpis 

Schváleno v 9. vydání výnosem ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 20. 

2. 1974, č. 5458/74-200 (MŠ, 1974). 

Učební osnovy pro základní školy 80. léta 20. století 

Učební osnovy Přírodopis 7. ročník  

Schváleno výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky, č. j. 15759/78-200, ze 

dne 13. května 1978, v 1. vydání jako prozatímní učební osnovy. Třetí vydání bylo schváleno  

výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 20338/81-200, ze dne 17. 7. 

1981 (MŠ, 1978, 1981). 

Učební osnovy Občanská nauka 

Schváleno výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 15759/78-200 ze 

dne 13. května 1978 v prvním vydání jako prozatímní osnovy. 3. vydání (MŠ, 1978). 
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Učební osnovy Branná výchova 

Nebylo vyučováno jako samostatný předmět. Podle učebních osnov schválených Ministerstvem 

školství České socialistické republiky dne 25. května 1984, č. j. 18 452/84-200 (MŠ, 1984).   

Učební osnovy Chemie 

Schváleno výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 15 000 759/78-200 

ze dne 13. května 1978, druhé vydání bylo schváleno výnosem Ministerstva školství České 

socialistické republiky č. j.20 338/81-200 ze dne 17. 7. 1981 (MŠ, 1978, 1981). 

Učební osnovy Fyzika 

Schváleno výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky dne 2. prosince 1986, 

č. j. 30250/86-200, jako učební osnovy pro 2. stupeň základních škol (MŠ, 1986). 

Učební osnovy Tělesná a sportovní výchova 

Schválilo Ministerstvo školství České socialistické republiky dne 5. prosince 1986 č. j. 

30386/86-200 (MŠ, 1986). 

Učební osnovy Dopravní výchova 

Schválilo ministerstvo školství České socialistické republiky dne 10. února 1988, č. j. 

10384/88-200 jako učební osnovy dopravní výchovy na základní škole (MŠ, 1988). 

Učební osnovy Pracovní vyučování 

Části Technické práce, Pěstitelské práce, Specifická příprava dívek  

Schváleno výnosem Ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 15759/78-200 ze 

dne 13. května 1983. 4. vydání (MŠ, 1983).  

Učební osnovy Nepovinný předmět Domácí nauky 

Schválilo Ministerstvo školství České socialistické republiky dne 15. července 1986, č. j. 

21557/86-200, jako učební osnovy pro 2. stupeň základních škol (MŠ, 1986). 

Učební osnovy pro základní školy první polovina 90. let 20. století 

Učební osnovy Přírodopis 5. - 8. ročník 1991 

V roce 1991 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 11. 

6. 1991 pod č. j. 18730/91-20 s platností od 1. 9. 1991 učební osnovy (MŠMT, 1991).  

Učební osnovy Občanská nauka 6. – 8. ročník 1990 

Vydáno se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 24. května 1990, 

č. j. 17 051/90-20 jako přechodné učební osnovy občanské nauky pro 6. – 8. ročník základní 

školy (MŠMT, 1990). 
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Učební osnovy Fyzika 6. - 8. ročník 1991 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 11. 6. 1991. čj. 

18730/91-20, s platností od 1. 9. 1991 (MŠMT, 1991). 

Učební osnovy Chemie 7. - 8. ročník 1991 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 11. 6. 1991. čj. 

18730/91-20, s platností od 1. 9. 1991 (MŠMT, 1991). 

Vzdělávací programy platné od 2. poloviny 90. let 

Vzdělávací program Základní škola 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s 

platností od 1. 9. 1996 (MŠMT, 1996). 

Vzdělávací program Národní škola 

Schválilo MŠMT ČR dne 17. 3.1997 pod č. j. 15724 / 97-20 s účinností od 1. září 1997 jako 

vzdělávací program pro 1. − 9. ročník základního vzdělávání (MŠMT, 1997). 

Vzdělávací program Občanská škola 

Schválilo MŠMT pod čj. 12035/97-20, s platností od 1. 9. 1997 (MŠMT, 1997). 

Rámcové vzdělávací programy 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005 

Vydáno na základě opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 31504/2004-22 ze 

dne 13. prosince. 2004. Vypracoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP, 2004). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2013 

Vydáno na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT – 2647/2013-

210 ze dne 29. ledna. 2013 (MŠMT, 2013). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2017 

Vydáno na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT-28603/2016 ze 

dne 22. února 2016, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v 

souvislosti v novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných (MŠMT, 

2015, 2016). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2021 

Vydáno na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MŠMT-

40117/2020-4, ze dne 1. února 2021 (MŠMT, 2021). 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Učebnice, 20. léta 20. století 

1 a) Přírodopis pro školy měšťanské na základě biologickém, Josef Rosický, čtvrté 

nezměněné vydání, 1920 

První pomoc při ochuravění a při úrazech 

„Při vážnějším ochuravění a úrazu je žádoucno poraditi se záhy s lékařem. Než se dostaví, je 

často třeba poskytnouti churavému první pomoci“ (s. 149). 

Mdloba, mrtvice, krvácení, křeče, úraz bleskem nebo elektřinou, úpal sluneční či úžeh, 

popálení.  

Zdánlivá smrt – může nastat zmrznutím, udušením (zkaženým vzduchem, kouřem, výpary 

uhelnými), oběšením (věší-li se někdo, má se provaz odříznouti a uvolniti, klesající tělo se 

zachytí, aby pádem neutrpělo), nebo utopením (kdo chce tonoucího zachrániti, má jej uchopiti 

za vlasy).  

Otravy – užití protijedů při otravě kyselinou a kovy, při otravě louhem a solemi mědnatými, 

otavy utrýchem, fosforem, puchýřníkem, otravy rostlinné, otravy houbami.  

Dále je zmíněno bodnutí hmyzem, uštknutí zmijí, kousnutí vzteklého psa.  

Dále je uvedena první pomoc při vniknutí rozmanitých předmětů do nosu, vnitřních poraněních 

a vnějších poraněních (zhnisané rány se mají zasypat moučkovým cukrem). 

Následuje první pomoc při zlomení kostí a vymknutí kloubů. 

Součástí učebnice je obrazová příloha s motivem jedovatých hub. 

Domácí a školní lékárna 

Složení lékárny 

Ocet, čpavek, koňak, líh, octan hlinitý, vata, mull, lepivá náplasť, kahan lihový, proštěpec 

(pinceta), nůžky, dlouhé a úzké prkénko, mýdlo (Rosický, 1920). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obr. 1: Učebnice Přírodopis pro školy měšťanské na základě biologickém, str. 152 

 

Zdroj: Rosický, J., Přírodopis pro školy měšťanské na základě biologickém, 1920 

 

 

 

 

 



 
 

1 b) Přírodopis pro školy občanské na základě biologickém, Josef Rosický, 1922, III. díl 

Z obsahu: O nemocech nakažlivých (tyf, tuberkulosa, neštovice, spála, spalničky, zánět šlach 

příušních, sněť slezinná, ozhřivec, vzteklina). Ošetřování nemocných, Vývoj dítěte a jeho 

ošetřování pro dívčí školy (Rosický, 1922).  

 

1 c) Přírodopis pro měšťanské školy, Groulík, Úlehla, Hampl, III. a IV. stupeň Říše 

živočišná, lidské tělo, říše rostlinná a nerostná, Olomouc, 10. vydání, 1927  

Z obsahu: Kterak ošetřovati nemocné, Ošetřování ran, Nemoci nakažlivé, O výživě tělesné, 

Obydlí - hygiena, Tělesné a duševní vlastnosti lidu československého (Groulík et al., 1927). 

 

1 d) Přírodopis pro školy měšťanské, Krejčík, 1928 

Obsah kapitoly XI: Tělo ssavců, Lidské tělo, Tělo lidské pod drobnohledem, Výživa těla, 

Potrava v žaludku, Zažívání potravy ve střevech, Čeho dbáti při jídle a pití (Krejčík, 1928). 

 

Obr. 2: Učebnice Přírodopis pro školy měšťanské, str. 98, 99 

 

Zdroj: Krejčík, J., Přírodopis pro školy měšťanské, 1928 

 

 

 

 



 
 

Obr. 3: Učebnice Přírodopis pro školy měšťanské, str. 100, 101 

 

Zdroj: Krejčík, J., Přírodopis pro školy měšťanské, 1928 

 

1 e) Přírodopis pro měšťanské školy, díl III., Jan Pastejřík, 1927 

Obr. 4: Učebnice Přírodopis pro měšťanské školy, str. 84, 85 

 

Zdroj: Pastejřík, J., Přírodopis pro měšťanské školy, díl III., 1927 

 



 
 

Obr. 5: Učebnice Přírodopis pro měšťanské školy, str. 86, 87 

 

Zdroj: Pastejřík, J., Přírodopis pro měšťanské školy, díl III., 1927 

 

 

1 f) Občanská výchova a nauka ve škole národní, Josef Ledr, Josef Horčička, díl III., 6. – 

8. školní rok, 1923 

Učebnice doplněná literárními díly, vztahujícími se k tématu. 

Z obsahu: I. Národ a společnost: Rodina, základ lidské společnosti, O rodině. 

II. Zdraví: Tělocvik, Hry a sport, Lékařovo naučení, Drahé a špatné léčení, Naše přísloví o 

zdraví a střídmosti, O alkoholismu, Proti alkoholu, Co dovedou abstinenti, Moje první a 

poslední opití se, O kouření, O karbanu, Hygiena duševní práce, Zdravotní desatero, Cudnost, 

Veselá mysl, Nejrozšířenější nemoc sociální, Veřejné zdravotnictví, V mravní čistotě je 

největší síla 

III. Práce: Jak zacházeti s penězi. 

IV. Občanské ctnosti a občanská vzájemnost: Almužna, Úcta k cizímu mínění, Jak prostý 

člověk snáší neštěstí, Odpovědnost, Zločin a trest, Nedostatek sebedůvěry 

V. Lidskost: Podaná ruka, Samaritánka, Lidská láska, Cti stáří, Parchant, Červený kříž, Péče o 

dospělé, Sociální péče státu, Jak žít?, O podstatě a významu hnutí mírového 

VI. Vzdělanost (Ledr, Horčička, 1923). 

 



 
 

Obr. 6: Učebnice Občanská výchova a nauka ve škole národní, str.42, 43 

 

Zdroj: Ledr, J., Horčička, J., Občanská výchova a nauka ve škole národní, díl III., 6. – 8. školní rok, 1923 

Obr. 7: Učebnice Občanská výchova a nauka ve škole národní, str.44, 45 

 

Zdroj: Ledr, J., Horčička, J., Občanská výchova a nauka ve škole národní, díl III., 6. – 8. školní rok, 1923 



 
 

1 g) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl I., pro 1. tř. 

školy měšťanské, 1926 

Obydlí - Zdravé obydlí, Suché obydlí, Vzdušné obydlí, Světlé obydlí, Prosluněné obydlí, Voda 

v obydlí, Dobrá kamna, Osvětlování obydlí 

Voda užitková – lučebně čistá, čištěná destilací 

Vzduch – K udržení a obnově těla našeho a jeho pracovní schopnosti potřebujeme nejen potravy 

tuhé a kapalné, ale také potravy plynné, vzduchu, který krvi dodáváme plicemi a činností kožní. 

V obydlích lidských znečišťují vzduch i pramalá tělíska prachová, vdechnuta dráždí ke kašli, 

ulpí na nich zárodky nakažlivé. Otvírejte okna všude. Je třeba dbát čistoty. 

Péče o zdraví - Zdraví nejdražší poklad 

Čistota těla – Čistota kůže, Čistota dutiny ústní a zubů, Čistota vlasů, Čisté nehty 

Čistota prádla, oděvů a obuvi 

Pohyb a práce prospívá 

Práce a odpočinek 

Jak budeme pomáhat matce s výchovou mladších sourozenců? 

Jak budete pečovati o sebe? Pomoc bližnímu (Vítková, 1926a). 

 

1 h) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl II., pro 2. 

tř. školy měšťanské, 1926  

Obydlí - jak se dělá čistota v obydlí, hubení obtížného hmyzu 

Domácí výchova – Úkol ženy v domácnosti, vývoj rodinného života, slušné chování mimo 

dům, co se sluší a nesluší 

Domácí zdravověda – Ošetřovatelka nemocných, První pomoc při náhlých ochuravěních, 

náhlých křečích, při krvácení zevnitř těla, mdloby, sluneční úpal, zvracení, horečka, otravy 

žaludeční, při úrazech, při vniknutí cizích těles do těla, otřesení mozku, rány, vymknutí kloubu, 

zlomenina kosti, ošetřování nemocných, léčivé byliny, domácí lékárnička (Vítková, 1926b). 

 

1 ch) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl III., pro 3. 

tř. školy měšťanské, 1926  

O výživě 

Potrava a její význam, Živiny v potravinách, Druhy živin – bílkoviny, uhlohydráty, tuky, 

vitaminy, látky nerostné, pochutiny (káva, čaj, lihoviny). Výživnost a stravitelnost potravin. 

Nejdůležitější potraviny živočišné – mléko, mléčné výrobky, vejce, maso, živočišné tuky. 



 
 

Nejdůležitější potraviny rostlinné – obilí a mlýnské výrobky, luštěniny, brambory, zeleniny, 

ovoce, houby, cukry.  

Změny živin – Kterým změnám podléhají bílkoviny a vitaminy v kuchyňské úpravě. 

Kvašení. Hnití – např. masa. 

O správné výživě. 

Domácí výchova 

Význam rodinného života, nejdůležitější zákonná zastoupení o ochraně ženy a dítěte, ochrana 

a péče o dítě, ochrana novorozence a matky, péče o nalezence, Československý červený kříž. 

Domácí zdravověda 

Tělesný vývoj dítěte v době předškolní, Nemluvně a batole, Výživa nemluvňat a batolat, Jak se 

staráme o čistotu dítek, Co znamená pro dítě čistý vzduch a pohyb, Jak chráníme dítek od 

nemocí, Péče o chrup dítěte, Duševní vývoj dítěte do dvou let (Vítková, 1926c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2: Učebnice 30. léta 20. století 

2 a) Pracovní učebnice přírodovědy pro školy měšťanské, Jan Langr, Jaroslav Nykl, Díl 

3. (Pro třetí třídu)., Ústrojná chemie. Tělověda a zdravověda, 1937 

Ústrojná chemie 

Část I. Chemie potravin. Rozděleno na kapitoly: Potraviny rostlinného původu, Potraviny 

živočišného původu a Úprava pokrmů. Co zkoumá chemie v potravinách, složky – uhlohydráty, 

bílkoviny, tuky, vitaminy, kysání. Jedovatý alkohol methylnatý. Éter ethylnatý – narkosa. 

Ústrojné kyseliny. V části věnované úpravě pokrmů pod názvem Pochutiny se pojednává o 

silicích a alkaloidech, které dráždí nervovou soustavu. Hovoří se zde o chininu, morfinu a 

kokainu, nikotinu, atropinu a kofeinu.  

Obr. 8: Učebnice Pracovní učebnice přírodovědy pro školy měšťanské, str. 18, 19 

 

Zdroj: Langr, J., Nykl, J., Pracovní učebnice přírodovědy pro školy měšťanské, 1937 

 

V části II. Chemie čistoty se zmiňuje v části V koupelně mýdlo a péče o pokožku. Jak účinkuje 

mýdlo při mytí. V části V prádelně se hovoří o pracích prostředcích a další kapitolou je 

Chemické čištění.  

Další částí je III. Chemie rozkladu ústrojných látek.  

 



 
 

Tělověda a zdravověda 

Jsou tu kapitoly: Úvod, O potravinách, Zuby a péče o zdravý chrup, O správné výživě, 

Cizopasníci zažívacího ústrojí, Oběh krevní, Oběh dýchací, Vyměšovací ústrojí, Ostatní ústrojí 

našeho těla, O pohybovém ústrojí, Kůže a Čidla a ústrojí nervové.  

Poměrně rozsáhlá kapitola O potravinách uvádí mimo jiné i podrobný přehled kalorických 

hodnot jednotlivých potravin, výpočet ceny kalorií v potravě a jeho význam pro hospodárný 

nákup. Přehled potravin podle chemického složení.  

V kapitole Zuby a péče o zdravý chrup se uvádí: „Denně si čistíme zuby ráno a večer kartáčkem 

a nějakým desinfekčním prostředkem. Jmenujte dva, kterých se používá. Po jídle vypláchneme 

ústa vlažnou vodou. Jednou za rok si dáme chrup prohlédnout lékařem. Vykotlané zuby dáme 

zaplombovat. Cukroví nejíme. Ušetříme tím nejen zdraví, ale i peněz“ (s. 41). 

V kapitole oběh dýchací se mimo jiné uvádí: „Prudkými změnami teploty – vyjdeme-li 

z přetopené místnosti na chladný vzduch – ochladí se náhle dýchací dráhy a následek bývá 

kašel, rýma, angina i zápal plic. Tyto nemoci dychadel způsobují bakterie, které vdýcháme se 

vzduchem a které za vlhkého a studeného počasí napadají oslabené naše dýchací ústroje. 

(Sliznice.) Nejlepší ochranou proti onemocnění je pravidelné a stálé otužování, správné trávení 

a čistota. Za chladného počasí nesmíme se uhnati, jsme-li uhřáti, nestoupati do průvanu, ani 

nepíti studených nápojů. Stačí vypláchnouti ústa studenou vodou. Pociťujeme-li stoupání 

teploty a malátnost, použijeme po jídle chininu a zapijeme bílinskou kyselkou nebo čistou 

vodou. Těžkými nakažlivými nemocemi dychadel jsou záškrt a tuberkulosa.“  

(Langr, Nykl, 1937, s. 47).  

 

2 b) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl I., pro 1. tř. 

školy měšťanské, 1936 

Péče o zdraví – zdravé tělo, čisté tělo – potřeba mytí, čistá kůže, ošetřování chrupu, čisté nehty. 

Naše potrava – proč musíme jíst a pít, pravidelnost a pořádek v jídle a pití, jak máme jísti, 

teplota pokrmů a nápojů, potravinářská zdravověda – kažení pokrmů. 

Domácí zdravověda 

Úkoly domácí ošetřovatelky nemocného – klidné okolí, uklidnění mysli nemocného, čistota, 

lůžko, měření teploty, výživa, léky, ošetřování nakažlivých chorob, obklady, obvazy, léčivé 

byliny, domácí lékárnička (Vítková, 1936a).  

 



 
 

2 c) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl II., pro 2. 

tř. školy měšťanské, 1936 

Péče o obydlí – vzduch, větrání, světlo, suché obydlí. Čisté obydlí – sběrači prachu – méně 

pokrývek, prach se udržuje na ozdobách. Úklid, voda v obydlí, vytápění, praní prádla, čištění 

skvrn. Vedení domácnosti - velký úklid (Vítková, 1936b). 

 

2 d) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl III., pro 3. 

tř. školy měšťanské, 1936 

Mravnost ženy je podmínkou mravnosti národa.  

Úkoly žen a práce žen 

Hygiena dospívání, Sebevýchova v dospívání. 

Péče o dítě 

Péče a vývoj nemluvněte, čistota nemluvněte, výživa nemluvněte, jak oblékat nemluvně, 

odpočinek a pohyb dítěte, některé pokyny k ošetřování dětí, nemoci nemluvňat, poradny pro 

matky a kojence. 

Ošetřování batolat 

Koupání, výživa, oblékání.  

Přehled tělesného i duševního vývoje dítěte do dvou let.  

Zásady rodinné výchovy 

Jak se učí malé děti, poslušné a neposedné dítě, dětská mravnost. 

Výživa 

Naše denní potrava, potraviny, živiny, zvláštní úkoly živin, vitaminy. Druhy živin a vitaminů, 

bílkoviny, uhlohydráty, tuky, vitaminy, látky nerostné, pochutiny. Výživnost a stravitelnost 

potravin. Tabulky chemického složení nejdůležitějších potravin, vitaminy v potravinách, 

trávení a zažívání. 

Pravidla správné výživy 

Správná výživa  

Dětská, duševně pracujících dospělých, osob těžce tělesně pracujících, starých lidí. 

Strava dietní, dieta v horečnatých chorobách, dieta v chorobách zažívacího ústrojí, podávání 

pokrmů nemocnému, sestavování jídelních lístků. Přepočítávání kalorické hodnoty a surovin 

s kupní cenou (Vítková, 1936c).  

 

 



 
 

2 e) Příručka občanské nauky a výchovy se základy branné výchovy pro žactvo 

měšťanských škol, Poulíček, Spilka, Neumann, 1936 

Z obsahu:  

Škola, Dorost Čs. Červeného kříže, Rodina a domov  

Práce, zdroj radosti, štěstí a blahobytu, Čistota a pořádek, Chování při různých příležitostech 

Kázeň a poslušnost, Péče o zdraví, Alkohol a nikotin, Člověk a příroda, Odpočinek a zábava 

Péče o úpravu a čistotu obce, Vzdělání a osvěta v obci, Sociální péče v obci, Péče o zdraví 

v obci, Péče o bezpečnost v obci. 

Naše armáda, Turistika, Junáctví (skauting), Červený kříž, Čs. Červený kříž, Zdraví, Obrana 

proti nakažlivým nemocem, Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 

Ministerstvo sociální péče, Manželství a rodina, Ochrana menšin národních, náboženských a 

rasových, Rozvrstvení lidstva a snahy o vyrovnání sociálních nerovností, Sociální péče, 

Povaha, Radost ze života (Poulíček et al., 1936). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Učebnice, 40. léta 20. století 

3 a) Přírodou a životem, Biologie a mineralogie s geologií, pro třetí třídu měšťanských 

škol a pro jednoroční učebné kursy při školách měšťanských, dotisk pro školní rok 

1948/49, Beníšek, 1948 

Z obsahu: 

Základní poznatky z tělovědy a zdravovědy 

Shrnutí učiva o těle lidském, O hormonech 

Hygiena těla, výživy, životospráva 

Podle čeho poznáme nakažlivé choroby 

Které jsou nejčastější choroby sociální 

Které jsou příčiny sociálních chorob  

Jak předcházeti sociálním chorobám 

Kterými potravinami se můžeme otráviti 

Které potraviny obsahují látky hojivé (vitaminy) 

Základy první pomoci 

 

Kterými potravinami se můžeme otráviti 

Houbami, i jedlými, které jsou špatně uchovávané a zpracované, masem, uzeninami 

s klobásovým jedem, zeleninovými konservami, nedostatečně zaletovanými, jedovatými 

bakteriemi na vařených bramborech a na starém bramborovém salátě. 

Které jsou příčiny sociálních chorob 

Závady jsou povahy hospodářské a kulturní – bytové, pracovní, nečistoty a nepořádku, závady 

ve výživě. „Blahobyt a mravy určují úmrtnost obyvatelstva“ (s. 63). 

 

Základy první pomoci 

Hlavní, všeobecná pravidla první pomoci. 

Tabulky první pomoci 

První pomoc při úraze kostí 

První pomoc při úraze elektrickým proudem 

První pomoc při otravách 

První pomoc při popálení a poleptání 

První pomoc při krvácení 

 



 
 

Podle čeho poznáme nakažlivé choroby? 

Spála (šarlach), záškrt neboli názdřivka, tyf střevní, cholera, mor, dysenterie neboli úplavice, 

neštovice, chřipka, nákaza ran, ztrnutí ranné neboli tetanus. 

Které jsou nejčastější choroby sociální? 

Tuberkulosa, choroby pohlavní, alkoholismus, choroby kojenců (Beníšek a kol., 1948). 

 

3 b) Přehled tělovědy a zdravovědy pro střední školy, Opálka, Grác, 1949 

Zdravověda 

Hygiena 

Potřeby člověka: Vzduch, Voda, Výživa, Oděv, obuv, Obydlí, Zaměstnání 

Ošetřování nemocných: Nakažlivé choroby, Cizopasníci 

První pomoc: Domácí lékárnička, Veřejné zdravotnictví, Úkoly veřejného zdravotnictví, 

Organisace veřejného zdravotnictví u nás, Základy životosprávy  

 

Obr. 9: Učebnice Přehled tělovědy a zdravovědy pro střední školy, str. 74, 75 

 

Zdroj: Opálka, O., Grác, A., Přehled tělovědy a zdravovědy pro střední školy, 1949 

 

 



 
 

„Prostředky proti šíření nakažlivých nemocí. 

V době, kdy propukají nakažlivé nemoci, pečujte zvlášť o čistotu těla, oděvu, obydlí i potravin! 

Jestliže vypukla nákaza, pijte jen převařené mléko a vodu, dobře perte v několika vodách ovoce, 

při velkých nákazách nejezte nic syrového! Nestýkejte se s osobami, které jsou třeba jen v 

podezření z nakažlivé choroby. Dejte se očkovati, abyste byli chráněni proti nakažlivým 

chorobám! 

Aby se nemoc nešířila, odloučí se nemocní (isolují se) v pokoji se zvláštním vchodem. Při 

onemocnění spálou a tyfem je nejlépe (a někdy nutné) dát nemocného do nemocnice. 

Jste-li sami postiženi nakažlivou chorobou, šetřte ostatních! Při kašli, kýchání si zastřete ústa 

kapesníkem, neplivejte nikdy na zem! S nakažlivou nemocí (na př. s chřipkou) se nechodí. 

Je-li tělo zeslabeno některou nemocí, snadno může býti napadeno nakažlivou nemocí. Proto 

pozor!“ (Opálka, Grác, 1949, s. 64). 

 

3 c) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl I., pro 1. tř. 

školy měšťanské, 1948 

Péče o zdraví – zdravé tělo, čisté tělo – potřeba mytí, čistá kůže, ošetřování chrupu, čisté nehty. 

Naše potrava – proč musíme jíst a pít, pravidelnost a pořádek v jídle a pití, jak máme jísti, 

teplota pokrmů a nápojů, potravinářská zdravověda – kažení pokrmů. 

Domácí zdravověda 

Úkoly domácí ošetřovatelky nemocného – klidné okolí, uklidnění mysli nemocného, čistota, 

lůžko, měření teploty, výživa, léky, ošetřování nakažlivých chorob, obklady, obvazy, léčivé 

byliny, domácí lékárnička (Vítková, 1947a).  

 

3 d) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl II., pro 2. 

tř. školy měšťanské, 1948 

Péče o obydlí – vzduch, větrání, světlo, suché obydlí. Čisté obydlí – sběrači prachu – méně 

pokrývek, prach se udržuje na ozdobách. Úklid, voda v obydlí, vytápění, praní prádla, čištění 

skvrn. Vedení domácnosti - velký úklid (Vítková, 1947b). 

3 e) Doma, učebnice domácích nauk pro měšťanské školy, Marie Vítková, díl III., pro 3. 

tř. školy měšťanské, 1948 

Mravnost ženy je podmínkou mravnosti národa.  

Úkoly žen a práce žen, výdělečně činné ženy 

Hygiena dospívání, Sebevýchova v dospívání. 



 
 

Péče o dítě 

Péče a vývoj nemluvněte, čistota nemluvněte, výživa nemluvněte, jak oblékat nemluvně, 

odpočinek a pohyb dítěte, některé pokyny k ošetřování dětí, nemoci nemluvňat, poradny pro 

matky a kojence. 

Ošetřování batolat 

Koupání, výživa, oblékání.  

Přehled tělesného i duševního vývoje dítěte do dvou let.  

Zásady rodinné výchovy 

Jak se učí malé děti, poslušné a neposedné dítě, dětská mravnost. 

Výživa 

Naše denní potrava, potraviny, živiny, zvláštní úkoly živin, vitaminy. Druhy živin a vitaminů, 

bílkoviny, uhlohydráty, tuky, vitaminy, látky nerostné, pochutiny. Výživnost a stravitelnost 

potravin. Tabulky chemického složení nejdůležitějších potravin, vitaminy v potravinách, 

trávení a zažívání. 

Pravidla správné výživy 

Správná výživa  

Dětská, duševně pracujících dospělých, osob těžce tělesně pracujících, starých lidí. 

Strava dietní, dieta v horečnatých chorobách, dieta v chorobách zažívacího ústrojí, podávání 

pokrmů nemocnému, sestavování jídelních lístků. Přepočítávání kalorické hodnoty a surovin 

s kupní cenou (Vítková, 1947c).  

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4: Učebnice, 50. léta 20. století 

4 a) Učebnice Biologie pro 8. ročník jedenáctiletých středních škol, Hainer, 1959 

Z obsahu: 

Tělověda a hygiena 

Význam tělovědy a hygieny – cílem hygieny je zamezit nebo oslabit škodlivé vlivy a posílit 

vlivy příznivé. 

Ústrojí opěrné a pohybové 

Péče o zdravý vývoj kostry – vápník, fosfor, vitamín D, správné držení těla, práce, sport. 

Vykloubeniny a zlomeniny – první pomoc při vykloubeninách a zlomeninách. 

Ústrojí trávicí 

Význam potravy a trávení 

Potrava a její složení 

Hygiena trávení a výživy – péče o chrup, dvakrát do roka nechat prohlédnout chrup lékařem, 

péče o trávicí ústrojí, jídlo a nápoje přiměřené teploty, správné kousání, přejídání, tloustnutí, 

pravidelnost v jídle, zácpa, průjem, zákaz pro pití alkoholu, alkohol je jed, nebezpečí alkoholu 

pro mládež, dopravní nehody a pracovní úrazy pod vlivem alkoholu. 

Ústrojí dýchací 

Hygiena dýchání – správné dýchání, dýchání nosem, vhodné sporty, nevhodnost dlouhodobého 

sezení, špatné větrání, vhodnost hlubokého dýchání, tuberkulóza, složení vdechovaného 

vzduchu, špatné ovzduší, kysličník uhelnatý, prach, popel, kouř, udržování příznivého ovzduší 

ve škole a ve třídě, kouření jako soustavné poškozování zdraví a jako falešná ctižádost být 

dospělým či hrdinou mezi spolužáky. 

Krev a ústrojí krevního oběhu 

Krvácení a krevní převod 

Význam tělesných cvičení pro srdce a oběhovou soustavu 

Ústrojí kožní 

Hygiena činnosti kůže – péče o kůži, vlasy, nehty, péče o prádlo, oděv a obuv, otužování, první 

pomoc při poranění kůže, očkování proti tetanu, popáleniny, omrzliny, ošetření popálenin a 

omrzlin. 

Ústrojí nervové a smyslové 

Hygiena nervové činnosti 

Ochrana před infekčními chorobami 

Původ, zdroj a cesty nákazy 



 
 

Ochrana před šířením infekčních nemocí a boj proti nim – zdroj nákazy, přenos 

choroboplodných zárodků, odolnost člověka, izolace, karanténa, dezinfekce, imunita, očkování, 

neštovice, obrna, záškrt, léky proti infekčním chorobám, penicilín, streptomycin, aureomycin, 

boj proti šíření infekčních chorob, následky infekčních chorob. 

Nejčastější infekční choroby – nákazy šířené trávicí cestou, břišní tyfus, paratyf, nákazy 

z infikovaných potravin, úplavice, dětská obrna, infekční zánět jater, vzdušné nákazy, 

kapénková infekce, angína, spála, spalničky, plané neštovice, příušnice, černý kašel, rýma, 

chřipka, záškrt, tuberkulóza. 

Obr. 10: Učebnice Biologie pro 8. ročník jedenáctiletých středních škol, str. 80, 81 

Zdroj: Hainer, V., Biologie pro 8. ročník jedenáctiletých středních škol, 1959 

 

Organizace naší zdravotnické péče – preventivní péče, léčebná péče, hygienická a 

protiepidemická péče, zdravotnická zařízení, obvodní lékař, polikliniky, nemocnice, zařízení o 

péči o dítě, školní zdravotnická služba, Československý červený kříž (Hainer, 1959). 

 

 



 
 

4 b) Učebnice Fysika pro 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, Hlavička, 1955 

V oddíle Elektřina, podtitulu Transformace proudu nalezneme kapitolu Pravidla bezpečnosti 

při zacházení s elektrickým proudem.  

Obr. 11: Učebnice Fysika pro 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, str. 100, 101 

 

Zdroj: Hlavička, A., Fysika pro 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, 1955 

 

Dále v kapitole Výboj elektřiny v plynech lze nalézt varování před nebezpečným přibližováním  

k nabitým vodičům na vysoké napětí. Dále se v kapitole Elektrické jevy v ovzduší dozvídáme 

o nebezpečí blesku: „Lidé nebo zvířata mohou být bleskem omráčeni nebo usmrceni. Jako první 

pomoc je třeba zavést ihned umělé dýchání, které může trvat několik hodin, a povolat lékaře. 

Při bouřce se nestavme do blízkosti vysokých předmětů, protože do nich blesk nejčastěji uhodí. 

Jsme-li překvapeni bouří na rovině, jsme nejvyšším bodem okolí, a proto si lehneme.“ (s 103) 

Dále je v kapitole Paprsky Roentgenovy poukazováno na škodlivost delšího působení těchto 

paprsků na zdravé tkáně, a to, že mohou způsobit těžká onemocnění (Hlavička et al., 1955). 

 

 

 



 
 

4 c) Učebnice Chemie pro 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol, Trtílek, 1954 

V kapitole Kyslík, vzduch – užití kyslíku se lze dočíst, že se kyslíku využívá v kyslíkových 

dýchacích přístrojích. „Umožňují letcům dýchání ve velkých výškách, užívají jich požární 

sbory při záchranných pracích v prostorech zamořených jedovatými plyny, záchranné oddíly 

v dolech a při protiplynové ochraně ve válce.“ (str. 28) 

Dále se v téže kapitole lze dozvědět, že: „Reakce hořlavin s kyslíkem a látkami bohatými 

kyslíkem mají nebezpečně prudký průběh. Směsi chlorečnanu draselného s hořlavými látkami 

jsou lehce zápalné a nebezpečně výbušné. Požárům, úrazům a jiným škodám zabráníme předně 

dokonalou znalostí chemických vlastností takových látek a pak opatrností, pořádkem a kázní.“ 

(str. 29) 

V kapitole Voda a roztoky – Voda v přírodě je část věnovaná minerálním vodám a jejich 

léčivým účinkům. Je poukazováno na to, že jsou cenným národním majetkem a že zachraňují 

ohrožené zdraví pracujících lázeňským léčením, které bývalo dříve výsadou jen bohatých 

jedinců. 

V kapitole věnované úpravě pitné a užitkové vody, její zdravotní nezávadnosti a hygienické 

úpravě. Připomíná nebezpečné baktérie, které se mohou dostat do spodní vody, do studní, které 

pak neodpovídají zdravotnickým předpisům, zvláště jsou-li v blízkosti hnojišť.  Proto je nutné 

tuto vodu kontrolovat. 

V kapitole Uhlík, hoření je podstatně zmíněn kysličník uhelnatý a jeho nebezpečnost lidskému 

zdraví. „Vdechování menších množství kysličníku uhelnatého působí bolení hlavy a nevolnost, 

při větším množství nastává smrt. První pomocí při slabší otavě je čerstvý vzduch, při silnějších 

otravách vdechování čistého kyslíku a umělé dýchání. Jedovaté jsou také všechny plyny, které 

obsahují kysličník uhelnatý, jako například svítiplyn, výfukové plyny motorů, kouřové plyny a 

plyny unikající z kamen při ucpaném odtahu do komína.“ (str. 82) 

Hoření 

Při hašení musíme buď snížit teplotu hořící látky, nebo zamezit přístupu vzduchu.  

Malé požáry uhasíme mokrými pokrývkami, pískem, popelem. Hořící oděv rychle svlečeme, 

odhodíme stranou od hořlavých látek a uhasíme. Velmi účinné je hašení kysličníkem uhličitým. 

Užívá se k tomu hasicích přístrojů (Trtílek, 1954, 1960). 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 5: Učebnice 60. a 70. léta 20. století 

5 a) Učebnice Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol, Hainer, 1974. 

Lidský organismus jako celek  

Ústrojí opěrné a pohybové 

Význam tělesné práce, tělesné výchovy a sportu pro zdravý růst a vývin člověka, Cvičení první 

pomoci při zlomeninách. 

Ústrojí krevního oběhu  

Nakažlivé nemoci 

Ochrana před šířením nakažlivých nemocí a boj proti nim, imunita, dezinfekce, sterilizace, léky 

proti infekčním chorobám, antibiotika, očkování cílevědomé a v řadě případů povinné, 

hygienicko-protiepidemická služba.  

Význam tělesných cvičení pro srdce a soustavu krevního oběhu. Některé choroby srdce a cév, 

kornatění tepen, vysoký krevní tlak, poškození srdečního svalu nebo srdečních chlopní 

některými nemocemi, přepínání dětí při sportu.  

 

Obr. 12: Učebnice Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol, str. 42, 43 

 

Zdroj: Hainer, V., Přírodopis pro 8. ročník základních devítiletých škol, 1970 



 
 

Krevní tlak a tep. Ochranné vlastnosti krve, imunita, očkování. Transfúze krve. Měření tělesné 

teploty, počítání tepu (v klidu, po námaze). Cvičení v první pomoci při krvácivém zranění. 

Příčiny a podmínky jejich vzniku. Fagocytóza. Imunita. Očkování. Izolace. Dezinfekce, 

Antibiotika. Boj proti nakažlivým nemocem. 

Ústrojí dýchací 

Stavba a činnost dýchacího ústrojí. Výměna plynů v plicích a tkáních. Hlasové ústrojí a jeho 

ochrana. Hygiena dýchání, význam správného dýchání pro zdraví a výkonnost organismu. 

Umělé dýchání. Péče o dýchací ústrojí. Kouření. Ochrana proti dusivým, dráždivým a 

jedovatým plynům. Umělé dýchání. Kapénková nákaza, nejlepší ochranou proti ní je 

dodržování základních hygienických zásad, boj proti prachu, jeho šíření a hromadění. 

Tuberkulóza, kterou podporují špatné životní a pracovní podmínky, špatná výživa. 

Ústrojí trávicí 

Péče o chrup, správné čištění zubů, hlavně večer. Péče o trávicí ústrojí. Při jídle a pití se řídit 

určitými pravidly. Jídlo a nápoje přiměřené teploty, správné kousání. Pravidelné jídlo, večeře 

nejméně dvě hodiny před ulehnutím. 

Výživa. Látková a energetická přeměna. Základní potraviny a jejich hodnota. Vitamíny. 

Přeměna látek a energií v těle. Zásady správné výživy. Ochrana potravin a vody před 

znečištěním a nákazou. Hygiena potravin. Nepoužívat potravin podezřelých, zkažených. Vodu 

z neznámých zdrojů převařujeme. Složení potravy. Ústrojné a neústrojné složky potravy. 

Vitamíny. Biologická hodnota potravy. Přeměna látek a energií. Kalorická hodnota potravy. 

Nemoci trávicího ústrojí. 

Alkoholismus. Soustavné požívání alkoholu působí škodlivě na celý organismus. Snižuje se 

odolnost proti nemocem. Člověk se mění i duševně. Ztrácí své dobré povahové vlastnosti, smysl 

pro odpovědnost. „Proto je požívání alkoholu zlem, proti kterému bojuje společnost výchovou 

i trestem“ (s. 81). 

Ústrojí vylučovací a kožní  

Stavba a činnost ústrojí vylučovacího a kožního, hygiena jejich činnosti. Péče o kůži. Péče o 

tělesnou čistotu. Trudovina v období dospívání. Rány na kůži, hnisání, ošetření, desinfekce ran. 

Očistná lázeň nejméně jednou týdně. Péče o ruce, nohy, vlasy a nehty. Otužování. Ochrana 

kůže před poraněním ohněm, horkým tělesem, ohněm, elektrickým proudem, horkou párou, 

tekutinou. Ochrana kůže před dlouhodobým působením slunečních paprsků, stykem s 

hořlavinami. Omrzliny. Ochranný oblek při ochraně kůže před jedovatým a leptavým účinkem 

chemických látek. 

  



 
 

Žlázy s vnitřním vyměšováním 

Soustava nervová 

Ústrojí smyslová 

Hygiena zraku a sluchu, ochrana před poraněním a poškozením. Správné osvětlení při čtení a 

psaní. Správné osvětlení místnosti. Ochrana očí proti tabákovému kouři a prachu. Ochranné 

brýle a štíty, například při dívání se do slunce nebo sváření. Péče o sluchové ústrojí. Čištění uší, 

ochrana před škodlivým působením hluku.  

Vyšší nervová činnost 

Nesprávná představa a učení o duši.  

Práce, odpočinek, spánek. Význam správného režimu dne. Teplota místnosti při spaní, délka 

spánku. Větrání. Správná poloha při spánku, ne na levém boku. Dodržování návyku před 

ulehnutím ke spánku. Denní řád bez přepínání sil, přetěžování a vyčerpání.  

Ochrana a upevňování zdraví člověka  

Ochrana a upevňování zdraví: zdravé prostředí (ovzduší, voda, atd.) - hygiena práce a 

odpočinku. Dodržování zásad správné výživy a správné životosprávy. Původ, cesty nákazy a 

šíření některých přenosných nemocí a jejich předcházení. Úkoly zdravotnických pracovníků a 

podíl jednotlivců a kolektivu v péči o zdraví.  

Individuální vývoj člověka  

Vývoj zárodku, zvláštnosti vývoje dítěte. Význam vitamínu D a C pro vývoj dítěte. Význam 

péče o zdraví nejmenších dětí. Vývoj dítěte předškolního a školního dítěte.  

Původ a vývoj člověka  

Rovnocennost lidských plemen a ras. Kapitalismus a rasismus. Fašistická teorie rasismu. 

Socialistický společenský řád osvobozuje od vykořisťování a ponižování. 

Úkoly státu, společenských organizací a jednotlivců při ochraně, upevňování a rozvíjení zdraví. 

Předcházení nemocem – prevence. Preventivní opatření – zvyšování odolnosti organismu 

(otužováním, očkováním), ozdravováním životního a pracovního prostředí, zdravým způsobem 

života každého občana. 

Řízení a uspořádání zdravotnické péče  

Řízení zdravotnické péče – okresní a krajské národní výbory. Ministerstvo zdravotnictví České 

socialistické republiky. Zdravotnické komise národních výborů, odborové organizace, 

tělovýchovné organizace. Význam Československého červeného kříže.  

Uspořádání zdravotnické péče 



 
 

Zdravotnické obvody – obvodní lékař. Okresní hygienicko-epidemiologická stanice, Okresní 

ústředí zdravotnické osvěty, Okresní ústav národního zdraví, Krajský ústav národního zdraví, 

dětský lékař, školní a dorostový lékař, lázeňská léčebná péče (Hainer, 1974). 

 

5 b) Učebnice Chemie pro 8. ročník základních devítiletých škol, Trtílek, 1964 

Kapitola Voda v přírodě se zmiňuje o pramenité vodě, léčebných účincích, o léčebných 

ústavech a lázních, zřízených u pramenů této vody. V učebnici je mapa ČSSR a na ní naše 

význačné lázně a prameny. 

Dále je zde uveden text o vodárnách, které čistí a upravují vodu pitnou a užitkovou a starají se 

o zajištění jejího dostatečného množství. 

Dále je zmíněna spotřeba vody dospělým člověkem, dva litry v nápojích a potravě, téměř stokrát 

více k mytí, koupání, praní a ostatním účelům. 

V odstavci věnovaném čištění odpadních vod je popsáno, jak odpadní vody a městské splašky 

znemožňují ve vodách zarybnění a koupání, proto jsou zřizovány čisticí stanice. 

Kapitola Kyslík zmiňuje využití kyslíku v dýchacích přístrojích. 

Dále se zabývá hořením. Upozorňuje, že snadno hořlavé látky nesmíme ponechávat v blízkosti 

zdrojů tepla, např. kamen, hořícího kahanu nebo zápalky, elektrického vařiče nebo jiskry. 

Elektrické přístroje, vařiče a žehličky nesmějí zůstat zapojeny bez dozoru.  

Jako velmi důležitá je uvedena ochrana před požáry. Zákon nedovoluje rozdělávat oheň blíže 

než 50 m od okraje lesa. Požárům předcházíme svědomitým dodržováním bezpečnostních 

předpisů, znalostí vlastností hořlavých látek, opatrností, pořádkem a kázní. 

Dále je upozorňováno na základní znalosti hašení. Při hašení musíme hořící látku ochladit pod 

její zápalnou teplotu nebo zabránit přístupu vzduchu. Některé látky uhasíme vodou, hořící 

kapaliny se však vodou rozstřikují, musíme je hasit pomocí hasicích přístrojů. Dále je zmíněno, 

že každé pracoviště, kde může požár vzniknout je vybaveno vhodnými hasicími přístroji a 

každý pracovník je seznámen s jejich používáním. Obrázek s pěti typy hasicích přístrojů: vodní, 

pěnový, práškový, sněhový, tetrachlórový. 

V kapitole Vodík – vlastnosti vodíku a jeho užití je zmíněna nebezpečnost vodíku jako 

třaskaviny. Dále je zde zmíněno, že podobně jako vodík se mohou chovat všechny hořlavé 

plyny a páry. Hořlavé plyny v dolech, páry benzínu a svítiplyn unikající do vzduchu jsou 

nebezpečné. Dále je zmíněna kyselina dusičná a její užitek při výrobě výbušnin. 

V kapitole Síra je zmíněno hubení rostlinných škůdců sirným květem (Trtílek et al., 1964). 

 

 



 
 

5 c) Učebnice Občanská nauka pro 6. ročník základních devítiletých škol, Slouka, 1974 

Z obsahu: 

v oddíle III. Péče socialistického státu o pracující a mládež najdeme kapitoly Uvědomělá péče 

o zdraví a hygienu, Práce a odpočinek, Osobní hygiena, Správná výživa, Dodržování 

bezpečnostních zásad a pravidel, Dodržování pravidel silničního provozu, Ochrana proti 

požárům. V oddíle I. je kapitola Ohleduplný vztah k matkám k nemocným a starým lidem. 

Příklad z kapitoly Uvědomělá péče o zdraví a hygienu 

„Naše socialistická společnost vyžaduje od každého, aby podle svého nadání a schopností 

přispíval svědomitou prací k budování a obraně vlasti. Dobře pracovat a bránit vlast však může 

jen zdravý člověk. Proto péče o udržování a posilování zdraví je základní povinností každého, 

i mládeže, která se k budovatelské práci připravuje. 

Pevné zdraví je základním předpokladem spokojeného a radostného života člověka. O zdraví 

se oprávněně říká, že je to největší poklad. Proto si každý rozumný člověk své zdraví ochraňuje 

a upevňuje. Jen zdravý člověk, který není ve své činnosti omezován různými obtížemi a 

bolestmi z nemoci, může se plně věnovat až do pozdního věku tvořivé práci, svým zájmům a 

zálibám a nacházet v nich radost a uspokojení. Co však máme dělat, aby naše zdraví bylo pevné 

a stálé? Řadu poznatků jste o tom již získali ve své rodině od rodičů a ve škole od svých učitelů. 

Z vlastní zkušenosti však také víte, že řídit se důsledně podle nich mnohdy vyžaduje silnou vůli 

i jisté odříkání. 

Lékařská věda ověřila, že k nejzákladnějším podmínkám zdravého a správného způsobu života 

patří pravidelné střídání práce a odpočinku a dodržování zásad hygieny a správné výživy. 

Shrňme si nyní hlavní poznatky z této oblasti péče o zdraví a zamyslete se, do jaké míry je 

plníte. 

Otázky a úkoly 

Proč musíme pečovat o své zdraví? 

Popiš svůj režim dne. Jsou-li v něm nedostatky, jak jej zlepšíš? 

Jak by se dalo zlepšit pracovní prostředí vaší třídy? 

Při jaké činnosti si po vyučování nejlépe odpočineš? 

Jak pečuješ o své zdraví? 

Jaké úkoly plní zdravotní hlídka ve vaší třídě? 

Které zásady osobní hygieny dodržuješ pravidelně, které jen občas? Proč? 



 
 

Jaké složení potravy by měl podle tebe obsahovat jídelníček pro žáka 6. třídy? Pokus se jej 

sestavit. Máte-li ve třídě zdravotní hlídku, nechť zjistí za pomoci vedoucí školní jídelny nebo 

školního lékaře, zda je správně sestavený“ (Slouka et al., 1974). 

 

5 d) Učebnice Branná výchova pro 6. a 7. ročník ZDŠ, Černoch, 1974 

Obsah: 

I. Branně politická tematika 

Obrana socialistické vlasti — čestná povinnost každého občana, Co je vlast, Nad mapou 

socialistické vlasti, Připravujeme se na obranu vlasti, Československá lidová armáda — záštita 

socialismu v naší vlasti, Základní součásti ozbrojených sil ČSSR, Poslání Československé 

lidové armády, Tradice naší armády, Vztahy mezi veliteli a vojáky, Vojenská přísaha, 

Hodnostní označení příslušníků Československé lidové armády, Druhy vojsk, Rozlišovací 

znaky v Československé lidové armádě, Řády a vyznamenání, Tanky a pěchota na Hyrowě 

hoře, Dělostřelci u Jasla, 2. čs. paradesantní brigáda, Služební pes Kazan. 

II. Ochrana proti škodlivým látkám 

Požární ochrana  

Oheň je přírodní úkaz, živel, Hořlaviny, Vznik požáru, Šíření požáru, Předcházení požáru, 

Vyhlášení požárního poplachu, Přivolání požárníků, Hašení požáru, Jednoduché prostředky 

hašení, Hasební nářadí, Lesní požár, Bojové zápalné látky, Druhy zápalných látek, Způsob 

použití zápalných látek, Ochrana před zápalnými látkami, Zneškodňování zápalných prostředků 

Záchrana ohrožených, První pomoc zasaženým, Protichemická ochrana, Otravné látky, 

Prostředky protichemické ochrany, Ochranná maska, Varovný signál, Chemický poplach.   

III. Zdravotnický výcvik 

Úrazům nutno předcházet, Krvácení, Když člověk nedýchá, Ošetřování ran, Zlomeniny, 

Neviditelní nepřátelé, Jak člověk onemocní, Mikrobi se zvláštním posláním, Dezinfekce, 

dezinsekce, deratizace, Lékárnička 

IV. Základy topografie 

Mapa, Terén, Vrstevnice, Smluvené značky, Barva map, Písmo, Měřítko, Měření vzdáleností 

na mapě, Orientace v terénu, Orientace podle mapy, Magnetka — kompas — busola, Azimut, 

Práce s busolou na mapě, Práce s busolou v terénu, Přenášení azimutu, Zjišťování vzdáleností, 

Nouzové orientační prostředky (Černoch et al., 1974). 

 

 



 
 

Obr. 13: Učebnice Branná výchova pro 6. a 7. ročník ZDŠ, str. 76, 77 

 

Zdroj: Černoch, F., Branná výchova pro 6. a 7. ročník ZDŠ, 1974 

 

5 e) Učebnice Branná výchova pro 8. a 9. ročník ZDŠ, Černoch, 1975 

Spojenectví socialistických zemí — Předpoklad zmaření plánů imperialismu   

Imperialistické vojenské pakty — nebezpečí pro mír a socialismus.  

Varšavská smlouva — výraz internacionálního spojenectví socialistických zemí  

Války v minulosti a v současnosti  

Války nejsou věčné, Války spravedlivé a nespravedlivé, Války včera a dnes, Rysy příští možné 

války, Příprava obyvatelstva k civilní obraně  

 

Obrana proti škodlivým látkám 

Protichemická ochrana  

Otravné látky nervově paralytické, Zamoření ovzduší, terénu, potravin a vody, Ochrana 

potravin a vody, Činnost obyvatelstva při napadení chemickými zbraněmi, Částečná speciální 

očista po zasažení otravnými látkami  

Kolektivní ochrana   

Pravidla chování obyvatelstva v úkrytech  



 
 

Ochrana před účinky jaderných zbraní  

Jaderná energie, Ničivé účinky jaderných zbraní, Ochrana proti účinkům jaderných zbraní,  

Úkrytové a ochranné prostory, Režim života v radioaktivní stopě, Částečná speciální očista po 

radioaktivním zamoření  

Zdravotnický výcvik 

Význam první pomoci 

Tepelná poškození   

Spáleniny, Úpal a úžeh, Omrzliny, Poleptání, Úrazy elektrickým proudem, bleskem  

Některá náhlá onemocnění 

Šok, Bezvědomí  

Poranění hlavy a páteře 

Poranění hrudníku a břicha  

Poranění hrudníku, Poranění břicha 

Obvazová technika  

Náplasťové obvazy, Šátkové obvazy , Obinadlové obvazy  

Doprava raněných 

Přesun doprovodem, Doprava nesením, Doprava převozem, Poloha pacienta při přepravě 

Červený kříž  

Historie vzniku červeného kříže, Ženevská konvence, Úkoly červeného kříže  

Základy topografie 

Kreslení náčrtů 

Pochod podle azimutu 

Přibližné zakreslování, Panoramatický náčrt, Situační náčrt, Pochod podle azimutu (Černoch, 

1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obr. 14: Učebnice Branná výchova pro 8. a 9. ročník ZDŠ, str. 48, 49 

 

Zdroj: Černoch, F., Branná výchova pro 8. a 9. ročník ZDŠ, 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 6: Učebnice, 80. léta 20. století 

6 a) Cvičebnice branné výchovy 1989 

V roce 1989 byla vydána Cvičebnice branné výchovy, která byla shrnutím učiva branné 

výchovy na druhém stupni ZŠ a byla uspořádána do čtyř tematických celků, pro výuku v 5. – 

8. ročníku ZŠ. Byla schválena výnosem ministerstva školství ČSR ze dne 29. ledna 1988, č. j. 

9879/88-25 jako cvičebnice branné výchovy pro 2. stupeň základních škol. 

Shrnuje základní poznatky, které byste si měli jako žáci základní školy osvojit a které jsou 

uspořádány do čtyř tematických celků, a to úvodní tematika, ochrana proti škodlivým látkám, 

zdravotnický výcvik a základy topografie. Cvičebnice sloužila k osvojení, ale zejména k 

opakování a procvičování učební látky, k upevnění branných vědomostí a praktických branných 

dovedností v branných kursech, v branných cvičeních i v některých vyučovacích předmětech.  

Obsah 

Úvodní tematika 

Obrana socialistické vlasti    

Ochrana proti škodlivým látkám 

Prostředky individuální ochrany, Používání ochranné masky, Improvizované ochranné 

prostředky   

6. ročník  

Varovné signály civilní obrany, Částečná a úplná speciální očista, Základy prevence v požární 

ochraně, Hašení požáru, Bojové zápalné prostředky  

7. ročník: Kolektivní ochrana, Ukrytí obyvatelstva, Bojové bakteriologické (biologické) 

prostředky, Základy dezinfekce, dezinsekce, deratizace, 8. ročník: Zbraně hromadného ničení, 

Ochrana před účinky jaderných zbraní, Varovné signály pro radioaktivní zamoření, Ochrana 

před účinky otravných látek    

Zdravotnický výcvik 

5. ročník: Předcházení úrazům, Ošetřeni krvavých poranění, 6. ročník: Obvazová technika, 

Poranění kostí a kloubů, 7. ročník: Tepelná poškození, Poranění hlavy a páteře, Poranění břicha 

a hrudníku, Umělé dýchání a zástava tepenného krvácení, 8. ročník: Hromadné neštěstí a odsun 

raněných   

Základy topografie 

5. ročník Práce s topografickou mapou, Orientace v terénu, Měření a odhad vzdáleností  

7. ročník Práce s busolou, Pochod podle azimutu, 8. ročník Přibližné zakreslování (Černoch, 

1989).  

 



 
 

Obr. 15: Cvičebnice branné výchovy, str. 24, 25 

 

Zdroj: Černoch, F., Cvičebnice branné výchovy, 1989 

 

Obr. 16: Cvičebnice branné výchovy, str. 36,37 

 

Zdroj: Černoch, F., Cvičebnice branné výchovy, 1989 



 
 

Obr. 17: Cvičebnice branné výchovy, str. 38, 39  

 

Zdroj: Černoch, F., Cvičebnice branné výchovy, 1989 

 

6 b) Učebnice Občanská nauka pro 8. ročník základní školy, 1985 

Z obsahu 

Sociálně ekonomická práva občanů – Právo na práci, Právo na odpočinek.  

Právo na ochranu zdraví. 

Každý občan i jeho rodinní příslušníci mají právo na bezplatnou lékařskou péči, na nemocenské 

dávky po dobu choroby, na lázeňskou léčbu, jestliže to vyžaduje jejich zdravotní stav, na 

preventivní zdravotní opatření (očkování proti nakažlivým chorobám) a na ochranu bezpečnosti 

při práci. Rozsah a úroveň léčebné péče zařazuje naši vlast mezi nejvyspělejší země na světě. 

Díky této péči u nás vymizely některé choroby, které předtím postihovaly tisíce lidí 

(tuberkulóza, obrna), prodlužuje se průměrný věk a klesá kojenecká úmrtnost. 

Zákon o národním pojištění – invalidní, částečně invalidní, starobní, sirotčí důchody. 

Mateřská dovolená téměř 90 % předchozí mzdy. Jednorázová podpora 2000 Kč při narození 

dítěte. 

Právo na vzdělání 

Politická práva a osobní svobody 

Kapitola Státní zřízení ČSSR 



 
 

Poslání ozbrojených sil ČSSR 

Varšavská smlouva – spolehlivá záštita míru a socialismu 

Kapitola Základy marxisticko-leninského světového názoru a komunistické morálky 

Nesprávnost, reakčnost a škodlivost náboženství. Socialistická morálka. Zodpovědný přístup 

mladého člověka k lásce a manželství a rodičovství. 

Socialistický humanismus a Socialistický způsob života. 

Socialistické vlastenectví, proletářský a socialistický internacionalismus – základní mravní 

charakterové vlastnosti, připravenost bránit socialismus proti všem nepřátelům. Politická, 

ekonomická a vojenská síla socialistického společenství brání agresivním silám imperialismu 

rozhodovat o vývoji ve světě podle jejich svévole (Čihák, Tyrychtr, 1985). 

 

6 c) Učebnice Občanská nauka pro 6. ročník základní školy, 1981 

Z obsahu: 

V socialistické společnosti žijeme v kolektivních vztazích 

Socialistická rodina – význam rodiny, význam rodiny pro stát, vztah rodičů a dětí, povinnosti 

rodičů, povinnosti dětí, pomoc socialistického státu rodinám. 

Význam školy a vzdělání 

Základní vlastnosti potřebné pro život v socialistické společnosti 

Jak si osvojovat vlastnosti socialistického člověka 

Zdvořilé a ohleduplné chování 

Kulturní chování a základy společenského styku 

Ochrana a tvorba životního prostředí 

Péče o zdraví – podmínky správného způsobu života, tělesná hygiena, duševní hygiena, správná 

výživa, režim dne. Nebezpečí kouření a alkoholismu – lékařské výzkumy (přes 600 škodlivin 

v tabákovém kouři), důsledky kouření (chronický kašel, chronický zánět průdušek, rakovina 

plic), bezohlednost kuřáků (ohrožování dětí a nemocných kouřem, kouření budoucích 

maminek), kouření mládeže (zvědavost, vstup do světa dospělých), následky nadměrného pití 

alkoholu (kriminalita, pracovní úrazovost, narušení soužití a veřejného pořádku, dopravní 

nehody, tisíce životů, invalidů, rodinné tragédie), nebezpečí alkoholu na mladý organismus i 

pro dospělého člověka, alkoholismus (naprostá závislost alkoholika) 

Zásady dopravní kázně a bezpečnosti – následky a příčiny dopravních nehod, význam dopravní 

kázně, bezpečnostní předpisy a zásady při práci, příčiny úrazů. 

Jak náš lid přispěl k pokroku a míru – boj proti fašismu, boj za pokrok a mír (Jelínková, 

Prusáková 1981). 



 
 

 

Obr. 18: Učebnice Občanská nauka pro 6. ročník 

základní školy, str. 58 

Zdroj: Jelínková, A., Prusáková, V., Občanská 

nauka pro 6. ročník základní školy, 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 d) Učebnice Přírodopis pro 7. ročník základní školy, Fleischmann, 1982 

Z obsahu: 

Člověk jako článek živočišného systému,  

Kostra – vadné držení těla, správné držení těla, jednostranné zatížení horní končetiny. 

Svalstvo. Význam tělesné práce, tělesné výchovy a sportu pro vývoj kostí a svalstva. Tělesný 

pohyb prostředkem proti otylosti.  

První pomoc při zlomeninách. Nácvik první pomoci při zlomeninách. 

Oběhová soustava a její funkce. Masáž srdce, stavění krvácení. Základní hygiena oběhové 

soustavy. Příčiny onemocnění srdce a cév: přejídání, otylost, nedostatek pohybu, kouření a pití 

alkoholu, stres, spěch, netrpělivost, neschopnost odpočívat. 

Nakažlivé nemoci 

Přenos na zdravého jedince z nemocného, inkubační doba, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, 

očkování, antibiotika, sulfonamidy, vymýcení chorob, které byly před několika desetiletími 

smrtelné – zánět mozkových blan, zápal plic, spála, tuberkulóza. Užívání antibiotik pouze podle 



 
 

pokynů lékaře, nebezpečí, že se choroboplodné zárodky stanou na antibiotika necitlivými. 

Včasný záchyt nemoci, karanténa-izolace, zachování hygienických pravidel, správná 

životospráva, otužování. 

Dýchací soustava 

Vedlejší dutiny nosní – záněty, technika zevního dýchání – kyslíkový dluh, například ve 

vysokých horách, v otevřených letadlech je třeba kyslíkový přístroj. Umělé dýchání, při utonutí, 

zásahu elektrickým proudem, otravě oxidem uhelnatým. Hrozí poškození mozku. 

Postup při umělém dýchání.  

Péče o dýchací ústrojí 

Jakost vzduchu, dým, kouř, popílek, zaprášení plic. Zaprášení plic křemičitým prachem. 

Vzduch zamořený v okolí vozovek, v průmyslových oblastech, u gumáren, skláren a velkých 

továren. Rozšiřování zelených pásů, stavba bezprašných vozovek, elektrifikace železnic, 

zřizování ústředních tepláren. 

Kouření 

Závažný a rozšířený zlozvyk, nikotin, infarkt, mrtvice u kuřáků, závažná onemocnění 

dýchacích cest, rakovina plic, oxid uhelnatý. Kouření v místnostech ohrožuje i nekuřáky. 

Vede se boj proti kouření ve všech veřejných místnostech. Škodlivost kouření u nastávajících 

matek (častější nedonošenost a nižší porodní hmotnost). 

 

Kapénková infekce 

Kapénky s mikroby a prachem, chřipka, tuberkulóza. Tuberkulóza před druhou světovou 

válkou jednou z nejobávanějších chorob. Očkování proti tuberkulóze.  

Nácvik umělého dýchání z plic do plic. 

Trávicí soustava 

Péče o chrup, zubní kaz, paradentóza, správné složení potravy, méně sladkostí. Alespoň dvakrát 

do roka návštěva zubního lékaře, přidávání fluoru do pitné vody. 

Žaludeční vředy – strachem, silnými dojmy dochází ke dráždění žaludeční sliznice a ke vzniku 

dvanácterníkových a žaludečních vředů. Játra – ucpání žlučovodů, žloutenka, také infekční 

žloutenka, virové poškození jaterních buněk. Nebezpečí požívání alkoholických nápojů. Slepé 

střevo – u mladých lidí často zánět. Pravidelná stolice, zácpa. Pravidelné vyprazdňování 

podporuje strava s hrubou vlákninou – zelenina, tmavý chléb. Průjem, nebezpečí kojeneckých 

průjmů.  

Přeměna látek, výživa 

 



 
 

Obr. 19: Učebnice Přírodopis pro 7. ročník základní školy, str. 110 

 

Zdroj: Fleischmann, J., Přírodopis pro 7. ročník základní školy, 1981 

 



 
 

Výživná a energetická hodnota potravin, význam tuhé vlákniny v zelenině. Význam bílkovin, 

zejména živočišných, soli, vitamínů, stopových prvků. Bazální metabolismus. Tvorba a výdej 

tepla, zvýšená teplota, horečka. 

Zásady správné výživy 

Hladovění v některých zemích světa, přejídání, otylost, alkohol. Zpomalení reakcí při požívání 

alkoholu, dopravní nehody, návyk, odvykání alkoholu je velmi obtížné. Zdravý vývoj mladé 

generace závisí i na správné výživě. Výživa obyvatelstva v dobách mimořádného ohrožení 

státu. Povinností občanů v takové situaci – chránit potraviny před úmyslným poškozením, 

hmyzem, hlodavci, radioaktivním spadem. Pozornost, péče a ochrana zdrojů pitné vody. 

Vylučování 

Onemocnění ledvin – prochlazení, otrava, léky, přecházení nachlazení, angíny, zadržování 

moči. 

Kožní soustava 

Funkce ochranná, smyslová, termoregulační, hydroregulační, zásobní a vylučovací. Péče o 

kůži. Kůže prozrazuje stáří a zdravotní stav. Vyrážka. Pravidelná péče o kůži, denní osobní 

hygiena, krém na suchou pokožku, zásyp na potivost nohou, střídání ponožek a obuvi. Péče o 

vlasy, kartáč, šampon. Správné stříhání nehtů. Otužování – voda, vzduch, slunce. Poranění kůže 

mechanicky, změnou teploty, elektrickým proudem zářením, působením leptavých látek. 

Každé poranění kůže vyžaduje ošetření. 

Řídící soustavy 

Čidla 

Péče o zrak, pracovat jen při správném osvětlení, nečíst vleže, nedívat se do slunce a silného 

světelného zdroje bez ochranných brýlí, vyhýbat se prašnému prostředí, chránit oči před 

úrazem, při očních potížích vyhledat lékaře. 

Vyšší nervová činnost 

Hygiena duševní činnosti, aktivní odpočinek, spánek, kouření, alkohol, toxikomanie. 

První pomoc při poranění mozku, páteře, míchy a při šoku. 

Žlázy s vnitřním vyměšováním 

Rozmnožování a vývin jedince. Vaječníky, varlata, vajíčka, spermie, oplození vajíčka, děloha, 

pochva, menstruace, puberta, mutace u chlapců. 

Nitroděložní vývin jedince 

Těhotenství, zárodek, plod, porod, placenta, pupečník, šestinedělí. 

Novorozenec 



 
 

Vývin plodu, nejpříznivější věk matky mezi 20. a 30. rokem. Péče matky, mateřské mléko, 

mléčné žlázy, láskyplná mateřská péče, dvouletá mateřská dovolená, jesle, mateřské školy.  

Růst jedince, tabulka růstu jedince. 

Hlavní období lidského života – v tabulce - novorozenecké, kojenecké, batolivé, předškolní 

věk, mladší školní věk, starší školní věk, dorostové, dospělost, zralost, střední věk, stáří, vysoké 

stáří. Pohlavní styk – početí dítěte, antikoncepce. 

Původ a vývoj člověka, člověk a budoucnost, lidská plemena: bílé, žluté, černé, rasismus, cikáni 

(Romové). 

Péče o zdraví v socialistické společnosti 

Ústava socialistické republiky - právo na ochranu zdraví. Úkoly našeho zdravotnictví: účinné 

léčení, předcházení nemocem (prevence). Ministerstvo zdravotnictví České socialistické 

republiky, v krajích přebírají povinnost zdravotnické péče krajské národní výbory.  

Instituce, které pomáhají zajišťovat úkoly zdravotnické péče 

Oddělení zdravotní výchovy, dětské a ženské poradny, dětské domovy, kojenecké ústavy, 

ozdravovny a léčebny. Vzdělávání lékařů a sester (Fleischmann, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 7: Učebnice, 90. léta 20. století 

7 a) Učebnice Občanská výchova pro 6.- 9. ročník, 1992 

Obr. 20: Učebnice Občanská výchova pro 6.- 9. ročník, str. 50        

 

Zdroj: Občanská výchova pro 6.- 9. ročník, (Fischerová et al 1992). 



 
 

Z obsahu: 

Pět kapitol o odlišnosti 

O skromnosti 

O přátelství 

Duše 

Drogy 

O dětech rodičích a lidské společnosti 

 

 

 

 

 

7 b) Učebnice Rodinná výchova pro 6. – 9. ročník, 1997, nakladatelství Fortuna 

Hygienické návyky, Péče o zdraví pro 6. − 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky 

víceletého gymnázia. Učebnice je zpracována podle osnov vzdělávacího programu Základní 

škola, 1996. Publikace je určena pro výuku rodinné výchovy na ZŠ. Úzce navazuje na obsah 

ostatních učebnic ediční řady Rodinná výchova. 

Z obsahu: 

Zdravý způsob života  

Režim dne, Biologické rytmy, Únava, Spánek, Aktivní odpočinek, Pohybová aktivita, 

Otužování, Prevence a odstraňování škodlivých návyků, HIV/AIDS  

Výživa jako složka životosprávy  

Stravovací a pitný režim, Zásady zdravé výživy, Energetická stránka výživy, Zdravotní rizika 

z potravy, Nákup a skladování poživatin  

Hygiena  

Zdraví a nemoc, Hygiena, Osobní hygiena, Duševní hygiena, Hygiena odívání  

Člověk a příroda, Domov a bydlení  

Provoz v bytě, Hygienické požadavky na zařízení některých částí bytu, Hygienické požadavky 

na oslunění a osvětlení bytu, Hygienické požadavky na větrání a vytápění bytu  

Bezpečnost v bytě  

Hygiena provozu domácnosti (Marádová, 1997) 

 

 

 



 
 

7 c) Učebnice Občanská výchova pro 7. ročník, 1996 

Obr. 21: Učebnice Občanská výchova pro 7. ročník, str 102 

 

Zdroj: Občanská výchova pro 7. ročník, (Valenta, 1996). 



 
 

7 d) Učebnice Občanská výchova pro 9. ročník, 1998 

Obr. 22: Učebnice Občanská výchova pro 9. ročník, str. 31 

 

Zdroj: Občanská výchova pro 9. ročník, (Valenta, 1998). 



 
 

 

 

Obr. 23: Učebnice Občanská výchova pro 9. ročník, str. 32 

 

Zdroj: Občanská výchova pro 9. ročník, (Valenta, 1998). 



 
 

7 e) Učebnice Přírodopis 8, 1999 

Obr. 24: Učebnice Přírodopis 8, str. 116 

 

Zdroj: Přírodopis 8, (Kantorek et al., 1999). 

 



 
 

7 f) Učebnice Přírodopis 8, 1999 

Obr. 25: Učebnice Přírodopis 8, str. 117 

 

Zdroj: Přírodopis 8, 1999, (Kantorek et al., 1999). 



 
 

Příloha č. 8: Učebnice po roce 2000 

8 a) Učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie s únikem 

nebezpečných látek, 2002 

Obsah: 

Které poznatky vám mohou pomoci ochránit život a zdraví při havárii s únikem nebezpečných 

látek? 

Čím nás nebezpečné látky ohrožují? 

Jak poznáte nebezpečí havárie s únikem nebezpečných látek? 

Jak porozumíte varovnému signálu sirén? 

Sedmero rad pro případ havárie s únikem nebezpečných látek 

Které poznatky vám mohou pomoci ochránit život a zdraví při radiační havárii? 

Co bychom měli znát o ochraně života a zdraví při radiační havárii? 

 

Obr. 26: Učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie s únikem nebezpečných látek, str. 18, 19 

 

Zdroj: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie s únikem nebezpečných látek, 2002 

 

 

 

 



 
 

Obr. 27: Učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie s únikem nebezpečných látek, str. 12, 13 

 

Zdroj: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie s únikem nebezpečných látek, 2002 

 

 

 

8 b) Učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, Požáry, 2006 

 

Obsah: 

Oheň a člověk 

Požáry v přírodě  

Požáry ve veřejných objektech 

Požáry v bytech, na chatách a chalupách 

Požáry automobilů. První pomoc při popálení a nadýchání kouře 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obr. 28: Učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, Požáry, str. 21 

 

Zdroj: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Požáry, (Sedláček, 2006a). 

 

 

 



 
 

8 c) Učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie, 2006 

 

Obsah: 

Havárie v továrnách 

Havárie v jaderných elektrárnách 

Havárie v dopravě 

Závaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obr. 29: Učebnice Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie, str. 18 

 

 

Zdroj: Ochrana člověka za mimořádných událostí, Havárie, (Sedláček, 2006b). 

 

 

 

 

 



 
 

8 d) Učebnice Občanská výchova 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, 2013 

Obr. 30: Učebnice Občanská výchova 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 80 

 

Zdroj: Učebnice Občanská výchova 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, (Brom, 2013).  



 
 

8 e) Učebnice Občanská výchova 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, 2013 

Obr. 31: Učebnice Občanská výchova 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 81 

 

Zdroj: Občanská výchova 7 pro základní školy a víceletá gymnázia, (Brom, 2013).  



 
 

8 f) Učebnice Přírodopis 8, 2016 

Z obsahu: 

Úvod do biologie člověka 

Zázračné buňky 

Kosterní soustava 

Úrazy – prevence a následky, Každý může (měl by) pomoci, První pomoc při zlomenině 

končetiny, První pomoc při podezření na poranění páteře. 

Svalová soustava 

Jak udržovat svalstvo v dobré kondici, Vezmi nohy na ramena!, Svalová zranění, Život 

s tělesným postižením. 

Oběhová soustava 

Imunita, Onemocnění oběhové soustavy, Daruj krev, zachráníš život!, První pomoc při zástavě 

srdce, První pomoc při masivním krvácení. 

Dýchací soustava 

Odstranění překážky z dýchacích cest, Onemocnění dýchací soustavy, Kouření, První pomoc 

při zástavě dechu – umělé dýchání, První pomoc při pneumotoraxu. 

Trávicí soustava 

Pečujte o zuby, máte už jen jedny, První pomoc při otravách, Jez do polosyta, pij do polopita 

Vylučovací soustava 

Těhotenský test 

Kožní soustava 

První pomoc při popáleninách, První pomoc při omrzlinách, První pomoc při poleptání 

chemickou látkou. 

Nervová soustava 

Jste leváci nebo praváci?, Správním denním režimem k duševní kondici, Závislost, aneb jak 

(ne)přijít o část svobodné vůle. 

Smyslové orgány 

Zásady ochrany zraku, Zásady ochrany sluchu, Život beze smyslu není beze smyslu. 

Rozmnožovací soustava 

Homosexualita, Co dělat při riziku nechtěného těhotenství 

 

 

 



 
 

Obr. 32: Učebnice Přírodopis 8, str. 63 

 

Zdroj: Přírodopis 8, (Navrátil, 2016). 

 

 



 
 

8 g) Pracovní sešit, Výchova ke zdraví, Zdravý životní styl, 2004 

 
Obr. 33: Pracovní sešit, Výchova ke zdraví, zdravý životní styl 

 

 
 



 
 

Příloha č. 9: Závěsný obraz, 30. léta 20. století 

Obr. 34: Didaktická pomůcka, závěsný obraz 

 

Zdroj: Muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 10: Letáček k výstavě Škola a válka 

Obr. 35: Letáček k výstavě 

 

  

Zdroj: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 11: Ukázka analýzy protektorátních osnov z roku 1939 a jejich 

příprava na komparaci 

V červenci 1939, tedy již v Protektorátu, byly vydány Školním nakladatelstvím v Praze 

výnosem MŠANO ze dne 27. 7. 1939, č. 98 000-I Normální učebné osnovy pro obecné a 

měšťanské školy s českým vyučovacím jazykem a pro jednoročné kursy, připojené k těmto 

měšťanským školám, v Čechách a na Moravě. Výchova ke zdraví je zejména zařazena do 

přírodopisu, jehož úkolem je mimo jiné: „Seznámiti žáky s nejdůležitějšími poznatky 

biologickými, se stavbou lidského těla, s jeho úkony a s nejdůležitějšími zdravotními zásadami 

a opatřeními“. Podle těchto osnov se učilo od školního roku 1939/1940. 

Vybráno ze zásadních hledisek osnov: 

„Národní škola pěstuje tělesné i duševní zdraví, jež je základní podmínkou úspěšného života 

vůbec a radosti z něho. Proto se má při školní práci stále šetřiti všech zdravotních zásad a 

pravidel a žactvo se má vésti k zdravotním návykům, aby bylo uvědomělým ochráncem zdraví 

vlastního i cizího. V žactvu budiž buzena a podporována též úcta k tělesné práci. 

Výchovná péče o tělesné i duševní zdraví se rozšiřuje i na mimoškolní čas. Mládež, nechť si 

zvyká účelně využívat svého volného času, zejména dobrou četbou, přiměřenou prací, 

pěstováním ušlechtilých her a vhodných tělesných cvičení. Žáci buďte vedeni k tomu, aby 

svých vědomostí a schopností užívali nejen k vlastnímu prospěchu, nýbrž také aby byli ochotni 

dávat je do služeb svých bližní ch, zejména svého národ a. Poněvadž rodina je základem 

společnosti, nechť škola pěstuje smysl pro spořádaný život rodinný. Národní výchova ať 

probouzí a rozvíjí v mládeži vědomí příslušnosti k vyššímu celku, k národu, a ušlechtilou 

národní hrdost, ať ji vede k národnímu bratrství a obětavosti, k národnostní snášenlivosti, k 

sociální spravedlnosti a k vědomému a ochotnému plnění občanských povinností.“ 

 

Přírodopis 

Do šestého postupného ročníku   obecné školy (běh a na jednotřídních a šestitřídních školách) 

je v rámci přírodopisu zařazeno do osnov následující učivo: Stavba a úkony kostry, svalů, 

dýchacího ústrojí a jejich zdravověda. První pomoc při úrazech. 

Do sedmého postupného ročníku obecné školy (běh b na jednotřídních a šestitřídních školách, 

běh a na sedmitřídních školách) bylo v rámci přírodopisu zařazeno následující učivo: Stavba 

a činnost ústrojí zažívacího, krevního a vyměšovacího, jejich zdravověda. První pomoc při 

nebezpečí života.  

Do osmého postupného ročníku obecné školy (běh c na jednotřídních až šestitřídních školách, 

běh b na sedmitřídních školách) je v rámci přírodopisu mimo jiné zařazeno následující učivo: 

Stavba a činnost nervového ústrojí, čidel a jejich zdravověda. Bakterie a nakažlivé nemoci, 

sociální nemoci a ochrana proti nim. 

V poznámkách k výuce přírodopisu je ještě uvedeno že: „Při vyučování tělovědě a 

zdravovědě se zdůrazňuje význam tělesného a duševního zdraví pro člověka, pro jeho práci 

v rodině a pro národ. V zdravotních zásadách buď zvláště také zdůrazňována škodlivost kouření 

a pití lihovin.“ 



 
 

 

Tělesná výchova 

 V uvedených osnovách se výchova ke zdraví vyskytuje i v tělesné výchově, jež si mimo 

jiné klade za úkol: Podporovati správný vzrůst a vývoj těla, zdokonalovati souladný rozvoj 

všech tělesných ústrojí, především vnitřních, vésti ke správné životosprávě, a tím zajišťovati 

zdraví, zvyšovati výkonnost i radost ze života, buditi trvalý zájem o správně pěstovaná tělesná 

cvičení. Vychovávati k přímému držení těla. Tělesná výchova napravuje škody vzniklé seděním 

a přispívá k tělesnému i duševnímu zušlechťování mládeže a k její kázni. U dívek zdůrazňovati 

přípravu pro rodinný život a význam tělesné výchovy v rodině.  

V rámci tělesné výchovy pro 6. až 8. postupný ročník je zařazena v osnovách také zdravotní 

výchova (poučováním a návyky): péče o chrup a zrak, výživa, zásady lidového zdravotnictví 

na venkově, hygiena práce a odpočinku, výchova k zdravé rekreaci účelným využitím volného 

času, poučení o infekcích, ošetření ran, první pomoc, doprava poraněných. 

V tělesné výchově pro chlapce na měšťanských školách je v prvním a druhém ročníku 

zařazena také zdravotní výchova (poučováním a návyky), a to: čistota těla, oděvu a okolí, 

dýchání, větrání, koupání, správné držení těla, ošetřování zraku a chrupu, poučení o infekcích, 

ošetření malých ran a výchova k bezpečnosti. V ročníku třetím je to funkce ústrojů lidského 

těla, srdce a oběh krevní, výměna látek, výživa, alkohol a nikotin, práce a odpočinek, tělesná 

cvičení a sporty, jednoduché obvazy, první pomoc a doprava poraněných. 

V tělesné výchově pro dívky na měšťanských školách je v prvním a druhém ročníku pod 

písmenem H v osnovách uveden stejný text navíc s prvním poučením o dospívání. Ve třetím 

ročníku je v rámci tělesné výchovy v části zdravotní výchova uvedeno: funkce ústrojů lidského 

těla, srdce a oběh krevní, výměna látek, výživa, význam dospívání, menstruace a životospráva 

při ní, alkohol a nikotin, práce a odpočinek, rekreace, význam tělesných cvičení a sportů, 

obvazování, ošetřování nemocných, první pomoc, přenášení a dopravování poraněných a 

nemocných. 

Dívčí ruční práce s naukou o domácím hospodářství 

Zdravotní výchova se v uvedených osnovách vyskytuje také v předmětu Dívčí ruční práce 

s naukou o domácím hospodářství. V prvním ročníku měšťanské školy, který odpovídá 

šestému postupnému ročníku je v rámci uvedeného předmětu zařazena péče o zdraví a jeho 

utužení. Ve druhém ročníku (sedmá třída) je uvedeno udržování domova podle zdravotních 

zásad a základní pravidla o ošetřování nemocných. Ve třetím ročníku (osmá třída) je do osnov 

zařazena správná výživa v různém věku a zaměstnání a také hygiena dospívající dívky a 

ošetřování nemluvňat a batolat, nejdůležitějších pokrmů podle zásad správné výživy a se 

zřetelem na místní hospodářské poměry s využitím místních plodin a produktů, dětská dietní 

strava, sbírání a sušení léčivých bylin. Praktický výcvik v přípravě a úpravě pokrmů podle zásad 

správné výživy. Dále poučení a výcvik v první pomoci a v základech samaritství. Případně je 

vše zařazeno do osnov společných pro šestý až osmý ročník, a to na školách, kde jsou všechny 

tyto postupné ročníky v jednom oddělení. Zajímavostí osnov je pěstování ovoce a zeleniny a 

jeho využití v kuchyni a dále totožné využití lesního a zahradního ovoce. Dále v posledních 

ročnících návštěva mateřských škol, jeslí a opatroven pro děti. 

Občanská nauka a výchova 



 
 

Dále se v uvedených osnovách vyskytuje výchova ke zdraví v předmětu Občanská nauka a 

výchova, jež si dává za úkol vésti žáky k rozumné péči o tělesné i duševní zdraví a vývoj a 

k správné životosprávě. Dále se výchova ke zdraví objevuje v tomto předmětu v osnovách pro 

šestý (běh a na jednotřídních a šestitřídních školách), sedmý (běh b a běh a na sedmitřídních 

školách) a osmý (běh c a běh b na sedmitřídních školách) postupný ročník. V šestém postupném 

ročníku je to Vědomí povinnosti k sobě: péče o tělesné a duševní zdraví a vývoj, základy 

správné výživy a životosprávy, poučení o škodlivosti požívání lihových nápojů a kouření, 

hygiena čidel, zejména zraku, účelné využívání volného času, radost ze života, spolupráce 

s dorostem Červeného kříže. V sedmém postupném ročníku je to výchova k bezpečnosti doma, 

ve škole i venku. Poučení o dopravních předpisech a první pomoc. Dále byla obsahem osnov 

v tomto ročníku bezpečnost, zdravotnictví, sociální péče. V osmém ročníku je zmínka o tom, 

že by škola žákům měla poskytovat návod a podněty k účelnému využití volného času. 

 

Zeměpis 

 Nauková část předchozího předmětu je zařazena do zeměpisu, kde jsou v osnovách ve druhém 

ročníku měšťanské školy uvedeny znalosti o organizaci tělesné výchovy a ve třetím ročníku 

základní předpisy veřejného zdravotnictví a sociální péče (MŠANO, 1939). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 12: Ukázka analýzy Učebního plánu a učebních osnov pro školy 

střední z roku 1948 a příprava ke komparaci 

Výnos ministerstva školství a osvěty ze dne 31. července 1948, č. A-153 000-11. 

Podle ustanovení § 70 zákona ze dne 21. dubna 1948, č. 95 Sb., o základní úpravě jednotného 

školství (školský zákon), vydává ministerstvo školství a osvěty po slyšení výzkumných ústavů 

pedagogických učební plán a učební osnovy pro školy střední v zemi České, Moravskoslezské 

a na Slovensku, a to pokud se týkají Slovenska, k návrhu pověřence školství a osvěty. 

Podle těchto osnov se počne vyučovat od počátku školního roku 1948/49 v I., II. a III. třídě, od 

počátku školního roku 1949/50 pak ve všech třídách středních škol. 

V prvních týdnech školního roku 1948/49 bude nutno probrat v každé třídě z učiva 

předepsaného pro předcházející třídu (třídy) základní věci, jež se podle Přechodných učebních 

osnov z r. 1945, po př. podle dodatků I—IV k těmto učebním osnovám dosud v nižších třídách 

neprobíraly nebo jichž je třeba pro pochopení nového učiva. 

Učebnic dosud na škole zavedených se bude prozatím užívat i nadále; učitelé přihlédnou při 

výběru a uspořádání učiva k nastalým změnám. 

Výchova ke zdraví v Učebním plánu a učebních osnovách pro školy střední z roku 1948 

Občanská nauka 

I. třída 

Právo na odpočinek, právo na ochranu zdraví a života, národní pojištění. Péče o zdraví lidu 

v lidově demokratické republice Československé, veřejné zdravotnictví v obci, sociální péče, 

péče o mládež. Tělesná výchova, Sokol, Junák. 

II. třída 

Společenské skupiny, rodina jako základní sociální jednotka, rodina dříve a dnes. 

III. třída 

Ochrana při práci, právo na odpočinek, nejen pro ochrnu zdraví, náboženská snášenlivost, 

svoboda svědomí a vyznání, ochrana rodiny a mládeže, povinnost obrany státu a jeho lidově 

demokratického zřízení, branná výchova, Sbor národní bezpečnosti, mír je nedělitelný. Zákaz 

šířit fašismus, nacismus, rasovou a náboženskou nesnášenlivost a nacionální šovinismus. 

 

Přírodopis 

IV. třída 

Tělověda se zdravovědou: 

Poznání stavby, úkonů a vývoje lidského těla a jeho hygieny.  

Vady, nemoci, úrazy a hygiena kostry a kostí, správné držení těla. Hygiena svalstva, význam 

tělesné práce a tělesných cvičení, sportů. Hygiena nervstva. Hygiena smyslového ústrojí, 

závislost duševního života na hmotném podkladu, stručné poučení o psychologii a jejím 

významu, poučení o hygieně duševní práce, vztah mezi tělesným a duševním zdravím, poučení 

o nervových a duševních poruchách a nemocech. 

Chrup a jeho hygiena. Výživa: druhy potravin, živiny a jejich látkové složení. Hygiena potravin 

a správné výživy. Alkoholismus, kouření, narkotika. Péče o zdravý vzduch, dýchání, poučení o 

nemocech dýchacího ústrojí. Poučení o hygieně a chorobách ústrojí krevního. Hygiena a 

poučení o nemocech ústrojí močového. Poučení o kožních chorobách. Poranění, popálení a 



 
 

poleptání kůže. Poučení o působení hormonů. Infekční nemoci a jejich původci. Jejich původci: 

bakterie, virus. Šíření nakažlivých nemocí a obrana proti nim, nejrozšířenější infekční nemoci, 

z historie boje vědy a společnosti s infekčními nemocemi, Pasteur, Koch, Mečnikov, imunita, 

ochranné očkování, zmínka o penicilinu. Čistota pohlavní a duševní, poučení o pohlavních 

chorobách. Veřejná péče o zdraví. Hygiena těla, oděvu, prostředí (obydlí), práce. Vnější parasiti 

člověka. Základy první pomoci, domácí a cestovní lékárnička, poslání lékaře ve společnosti a 

jeho poměr k nemocnému. Zrození, růst, dospívání, stárnutí a smrt. Lidská plemena a 

rovnocennost lidských plemen. Odpovědnost člověka za své zdraví a zdraví svého rodu. 

Zmínka o dědičných chorobách. Péče lidově demokratické republiky o zdravý populační vývoj 

národa. Význam rodiny.  

Obecná biologie 

Biologické poznatky jsou základem správné životosprávy jednotlivce i společnosti.  

Chemie 

III. třída 

Úsporné a správné topení v domácnosti. Nebezpečí otravy kysličníkem uhelnatým. Kysličník 

uhličitý – větrání, dýchání. Hasicí přístroje a jejich význam.  

IV. třída 

Význam nafty pro obranu státu. Bezpečnostní opatření v dolech. Tuky jako živiny. Bílkoviny. 

Potrava člověka po chemické stránce. Vitaminy, hormony, fermenty. Konservování potravin 

fysikálním a chemickým způsobem. Chemie ve službách míru a obrany státu. 

Fysika 

II. třída 

Důležité teploty zvláště po stránce hygienické – teplota těla, teplota obydlí, teplota lázně. 

Kalorie. 

III. třída 

Hygiena osvětlování.  

IV. třída 

Bezpečnostní opatření při používání elektrického proudu v domácnosti. Ochrana před úrazy 

elektrickým proudem.  

Nauka o domácnosti 

II. třída 

Byt a bydlení 

Zdravotní požadavky bytu. Technicko-hygienické zařízení bytu. Udržování bytu v pořádku a 

čistotě. Osvětlování, topení. 

III. třída 

Výživa a vaření 

Ministerstvo výživy. Jak se stará socialisující stát o výživu občanů. Společné stravovny a jejich 

význam. Plán organisace celoroční práce při rozborech potravin, při nákupu, vaření, stolničení, 

úklidu. Význam výživy. Náš způsob výživy, jeho přednosti a nedostatky. Živiny (jen jejich úkol 

v těle). Nejdůležitější potraviny rostlinné a živočišné. Rozbor zeleniny a ovoce. Proč provádíme 

rozbor potravin a co jím zjišťujeme. Zdůraznění vitaminů, nerostných solí a vody. 

Konservování ovoce a zeleniny. Bakterie hniloby a kvašení, jejich rozmnožování a životní 

podmínky. Rozbor obilí a mouky. Cukr a med. Pokusy s cukrem. Vitamin B. Rozbor bramborů 

a luštěnin. Rostlinné bílkoviny. Funkce fosforu v těle. Rozbor masa a tuků. Bílkoviny živočišné. 



 
 

Vitaminy A, B. Rozbor mléka a mléčných výrobků. Funkce vápníku v těle. Vitaminy A, B, C, 

D. Správné sestavování jídelních lístků, měření výživnosti potravin, kalorie, zásahy vědy do 

výživy, vědecká zkoumání a řízení výživy, Státní zdravotní ústav. 

IV. třída 

Péče o dítě. Ošetřování nemocných.  

Péče lidově demokratické republiky o matku a dítě. Ochrana mateřství a dítěte (Ústava ČSR). 

Tělesný vývoj nemluvněte. Čistota nemluvňat. Koupel, zásyp, oblékání, výbavička. Odpočinek 

a pohyb dítěte. Vycházky, kočárek. Pokoj: větrání, osvětlení, vytápění. Postýlka. Ošetřování 

nemluvňat. Boj proti infekci, cesty nákazy, ochrana. Film: Jak správně ošetřovat kojence. 

Výživa kojence: přirozená, umělá, přikrmování. Láhve, sosáčky. Správné krmení, výživa do 

jednoho roku. Jídelníček. Duševní vývoj dítěte do jednoho roku. Vnímání, napodobování, 

mluva. Hygienické hračky. Exkurse do poradny pro matky a děti. Sociální pracovnice. Školy 

pro sociální pracovnice. Batole. Oblékání. Základy rodinné výchovy, příklad rodičů, 

důslednost, dětská samostatnost. Výživa batolat. Příprava pokrmů pro batole a sestavování 

jídelních lístků. Exkurse do jeslí a mateřské školy. Úkoly ženy v rodině. Výdělečně činná žena. 

Zařízení a instituce k ulehčení práce ženy v domácnosti. Ošetřování nemocných v rodině. 

Tělesná čistota nemocného, pokoj, lůžko. Měření a zapisování teploty. Obklady, zábaly, léky. 

Desinfekční prostředky, domácí lékárnička. Výživa nemocných, příprava pokrmů. Sestavování 

jídelních lístků. Příprava některých pokrmů dietních. Ošetřovatelství jako povolání. Školy pro 

ošetřovatelky. Výživa v různém zaměstnání. Propočítávání kalorické spotřeby. Sestavování 

jídelních lístků. Zásady zdravé výživy.  

Tělesná výchova 

Úkol a cíl: Vychovávat uvědomělou a zdatnou mládež a připravovat ji k obětavé práci pro 

lidově demokratický stát a k obraně vlasti.  

Soustavně podporovat správný tělesný i duševní vývoj a harmonickou činnost všech orgánů. 

Vést mládež k správnému držení těla a učit ji provádět tělesná cvičení účelně a hospodárně. 

Pěstovat obratnost, sílu, hbitost, pohotovost a odvahu. Utvrzovat zdravotní, mravní a sociální 

návyky. Zvykat žáky pořádku a kázni, vést je k sebeovládání, družnosti a k spolupráci, rozvíjet 

v nich zdravou soutěživost, učit je podřizovat osobní zájmy zájmům celku a vštěpovat jim 

zásady poctivé hry. Osvěžovat a zradostňovat život ve škole a vyrovnávat škody na zdraví, 

vzniklé z nedostatku pohybu. Prakticky plnit požadavky branné výchovy.  

Úkol je rozdělen na základní cvičení, zdravotní výchovu, sociální výchovu, theorii tělesné 

výchovy.  

I. třída 

I. Základní cvičení: Cviky vyrovnávací, přímivé, průpravné. Cviky v tomto pořadí: protažení 

zkrácených svalových skupin, cviky pro posílení velkých svalových skupin, cviky rychlosti pro 

zvýšení činnosti srdce a plic, dechové, cviky soustřeďující k uvědomění správných poloh a 

postojů se zřetelem na správné držení těla.  

Branná cvičení v přírodě: Úhrnný pochod až 8 km rychlostí 4 km za hodinu. Pozorování, 

orientace, odhadování, značkování, plížení a krytí, styk a spojení, mapování a základní 

tábornické dovednosti.  

II. Zdravotní výchova 

Osobní hygiena, ošetření menších ran, lékárnička, výchova k bezpečnosti, dopravní řád. 

III. Sociální výchova 



 
 

Společenské návyky, ovládání těla doma, ve škole i na ulici, zpěv, pokřiky a hesla. 

IV. Theorie tělesné výchovy 

Proč cvičíme, tělesná výchova v přírodě, rekreace. Aktuality v tělesné výchově. 

II. třída 

II. Zdravotní výchova  

Hygiena prostředí, otužování, použití obvazu, výchova k bezpečnosti, dopravní řád. 

II. Sociální výchova 

Ovládání těla zejména při návštěvách. 

IV. Theorie tělesné výchovy: Naše tělo a námaha, rekreace a sport.  

III. třída 

I. Základní cvičení  

Branná cvičení v přírodě. Úhrnný pochod až 10 km rychlostí 4 km za hodinu.  

II. Zdravotní výchova 

Hygiena tělesné práce, bezpečnost v tělesné výchově, zastavení krvácení, ošetření při omrznutí 

a při úžehu, hygiena dospívající dívky. 

III. Sociální výchova 

Chování k druhému pohlaví. Zpěv, hesla, pokřiky. 

IV. Theorie tělesné výchovy 

Brannost v tělesné výchově.  

IV. třída 

I. Základní cvičení  

Branná cvičení v přírodě. Úhrnný pochod až 12 km rychlostí 5 (4 dívky) km za hodinu.  

II. Zdravotní výchova 

Hygiena dospívajícího hocha, první pomoc při vymknutinách a zlomeninách, doprava 

raněných.  

III. Sociální výchova 

Branná povinnost. Odpovědnost ke kolektivu, chování na cestách.  

IV. Theorie tělesné výchovy 

Tělesná výchova a povolání. 

 V poznámkách k předmětu je uvedeno, že učitel tělesné výchovy seznamuje vhodným 

způsobem žactvo s tělovýchovným programem, sleduje tělesný vývoj, zdravotní stav a 

výkonnost žactva a spolupracuje se školním lékařem, sociální pracovnicí a s rodiči. K splnění 

zdravotně výchovného programu je třeba, aby byla střední škola vybavena základními 

hygienickými zařízeními (viz Záznam zdravotní péče a výchovy uložený u ředitelství školy). 

 


