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ÚVOD 

Ze života lidí se stále vytrácí přirozený pohyb. Vymoženosti současné společnosti 

( televize, počítače...) tyto trendy návyku snížené potřeby pohybu jen podporují. 

„Změnil se charakter, zaměření, účel a cíl pohybových aktivit, došlo kjejich značné 

diferenciaci a disproporci mezi aktivními a pasivními účastníky. Objevují se 

nepřiměřené emoce až hysterie v souvislosti se sportovními akcemi, uctívání silnějších, 

dravějších, případně i bohatších." (9) 

Je nezbytné, aby tělesná zdatnost a její význam byla vnímána lidmi jako důležitá 

životní hodnota. Vždyť přiměřeně tělesně zdatný člověk, navíc pohybově kultivovaný, 

se v praktickém životě spolu s mravními postoji a vzdělaností přibližuje k ideálu 

všestranně rozvinutého člověka. 

V lidském životě hraje nejvýznamnější období pro účinný tělesný a pohybový rozvoj 

školní věk. Právě v dětském věku je podpůrně pohybový systém velmi citlivý na 

nepřiměřenou strukturu tělesné zátěže a nedostatek pohybové aktivity. Nelze 

přehlédnout, že značný počet dětí projevuje nízkou tělesnou zdatnost a také 

nedostatečné zvládnutí pro život důležitých pohybových dovedností. Kolisko uvádí 

(7, str.5), že 20% dětí předškolního věku trpí vadným držením těla a v období 11-12 let 

je tento stav téměř trojnásobný. 

Nelze než souhlasit s Pokorným (16, str.8), že reálnou možností jak zlepšit tento 

nežádoucí stav je obnovit a rozšířit zdravotní tělesnou výchovu na základních 

školách. 

Nesmíme totiž zapomenout, že dítě tráví ve škole asi 1/3 celkové denní doby a kvalita 

našeho zdraví je závislá přibližně ze 2/3 právě na našem způsobu života. (7, str. 7) 

Ve své práci se věnuji problematice zdravotní TV na základních školách a jejímu 

aktuálnímu stavu. Toto téma bylo součástí resortního výzkumného úkolu, vyhlášeného 

MŠMT pod identifikačním kódem LS 0306, kterého jsem se v rámci diplomové práce 

zúčastnila. Zapojila jsem se do výzkumného procesu se záměrem podpořit tvůrce a 

iniciátory projektu a tím zdůraznit význam zdravotní TV na základní škole, která je 

východiskem zlepšení péče o zdravotně oslabené jedince. 
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V teoretické části se zabývám vývojem zdravotní TV a jejím postavením v současné 

základní škole ve vzdělávacích programech, uvádím směry a činnosti státní politiky, 

které chtějí přispět ke změně a podpoře zlepšení zdravotního stavu mládeže a celé lidské 

společnosti. Nastiňuji možnosti a východiska k pozitivnímu vývoji zdravotní TV . 

Prostřednictvím výsledků výzkumu bych chtěla najít příčiny a důvody kritického 

stavu zdravotní TV na základních školách a naznačit možná řešení této žalostné situace. 

Vzhledem k tomu, že pracuji jako učitelka na 1. stupni základní školy, mám možnost 

vidět problém z praktického hlediska a mohu posoudit reálnou skutečnost. Své poznatky 

a názory jsem se pokusila nastínit v diskusní části. 
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1 PROBLÉM A CÍL PRÁCE 

Problém: 

Vymoženosti současné společnosti podporují nižší potřebu pohybu a vznik 

nežádoucích zdravotních problémů. Zdravý způsob života - zdravý životní styl se stal 

hitem poslední doby. Reagují na tyto skutečnosti naše školy? Je ve školách dostatečně 

zabezpečena kompenzace těchto negativních vlivů moderní doby pro naši budoucí 

generaci? 

Cíl práce: 

Zmapovat současný stav výuky zdravotní TV na základních školách v Plzni a okolí. 

Úkoly: 

1. Zjistit počet základních škol v Plzni a okolí, na nichž se vyučuje zdravotní TV. 

2. Zjistit ze zkoumaného vzorku celkový počet žáků oslabených a zdravotně 

postižených, kteří cvičí v odděleních zdravotní TV. 

3. Zjistit důvody, díky nimž se zdravotní TV na základních školách nevyučuje. 

4. Zjistit kvalitu spolupráce s lékaři při zařazování dětí do zdravotních skupin. 

5. Zjistit zájem rodičů o zavedení předmětu zdravotní TV. 

6. Porovnat výsledky výzkumu uskutečněného v pražských základních školách a 

v Karlovarském kraji se školami v Plzni a okolí. 
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I TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Historie zdravotní tělesné výchovy 

2.1.1 Ve světě 

Z historických pramenů můžeme zjistit dlouhodobé a bohaté tradice, které se váží 

k významu pohybu pro zdraví člověka. Hippokrates, otec medicíny, řekl doslova: 

„Orgán, který je určen k funkci, musí tuto funkci vykonávat, jinak umírá." 

Již před naším letopočtem byla funkce pohybu jasně formulována a byla zdůrazněna 

jeho nutnost a nenahraditelnost. Cvičení bylo uznáno jako prostředek léčení. 
v 

Cína: zachovaná nejstarší zpráva je v knize „Kung-Fu", která pochází z r. 2698 před 

naším letopočtem. V té době již Číňané jako léčebný prostředek uvádějí dechovou 

gymnastiku v různých základních polohách, cvičení při zlomeninách, při deformitách 

páteře, nemocích krevního oběhu, různé druhy masáží apod. 

Indie: také Indové rozvíjí svůj systém-jógu. V Sušrutově lékařské encyklopedii ze 7. 

století př. Kr. je patrný význam cvičení pro zdraví , který si uvědomovali již ve 

starověkém indickém lékařství. V indických knihách „Véda" se popisují aktivní cvičení 

a pasivní pohyby, dechová gymnastika a masáže. 

Z dávných systémů zdravotní gymnastiky čínské, indické a egyptské zbyl do dnešní 

doby pouze systém jógy, který se postupně rozšířil do celého světa. 
v 

Řecko: kolem roku 1500 př. n. 1. řecký učitel gymnastiky Herodikos vytvořil základ 

tělovýchovného systému léčebného zaměření. Řekové viděli smysl života v kráse a 

zdatnosti těla a v ušlechtilosti mysli. Antické pojetí „Kalokagathiá" je nám i dnes 

blízké. Toto pojetí je výrazem sjednocujícím tělesnou krásu spojující s duševní 

ušlechtilostí v harmonické jednotě. v v 

Rím: nejdříve měla tělesná výchova především branný účel, později Římané 

uznávali význam tělesných cvičení, masáže a zásad správné výživy. 
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Švédsko: z hlediska tělovýchovy zdravotně oslabených nás nejvíce zajímá nová 

tělovýchovná soustava Petera Henrika Linga ( 1776-1839 ), který byl zakladatelem 

systému švédské nápravné gymnastiky na anatomicko- fyziologickém podkladě. 

Cvičení přizpůsoboval zdravotnímu účelu, konstruoval i nové druhy nářadí. Výběr 

cviků byl účelový, účinek cviků se měl zvyšovat postupným stupňováním požadavkům 

na cvičence. Lingovy pokrokové myšlenky našly odezvu v celém světě i u nás. 

Rusko: zavádění tělesných cvičení, masáží a léčby prací požaduje M.J.Mudrov. Tyto 

požadavky jsou v souladu se snahami lékařů, kteří se v té době začínají starat o 

nemocné a postižené občany. 

Lékař a pedagog Peter Francevič Lesgraft ( 1837-1909 ) kriticky zhodnotil dosavadní 

tělovýchovné systémy v ostatních evropských státech a vytvořil vlastní tělovýchovný 

systém. Vycházel při tom ze stavby a funkce lidského organismu. Zdůrazňoval význam 

a potřebu rozšíření tělesné výchovy ve výchovném programu školy, neboť požadoval, 

aby tělesná výchova byla prováděna denně a byla hodnocena stejně jako ostatní 

naukové předměty. Pokrokové Lesgraftovy myšlenky o rozšíření tělesné výchovy 

v každodenní činnosti jsou platné do dnešní doby. 

Francie: vyrovnávací gymnastikou se zabýval především Balland, Grozelier, Lamy, 

Lesur aj. 

Německo: v Německu probíhaly kurzy „zvláštního tělocviku", jehož náplní byla 

nápravná gymnastika ( Spitzy, Schede, Schultes, Lange ). Léčebnou tělesnou výchovou 

se zabývaly odborníci, jako např. : Mathias, Wilhelm, Gebhart a další. (17) 
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2.1.2 V Čechách 

Stejným způsobem jako Řekové nazírá na tělovýchovu i J.A.Komenský. I pro 

Komenského byl ideálem člověk zdravý, tělesně zdatný, mravný, všem lidem užitečný. 

Ve všech jeho dílech je zdůrazněn význam tělesné výchovy. Pohyb považuje za 

prospěšný nejen pro zdraví, ale i pro „občerstvení ducha". 

O využívání tělesné výchovy k léčebným účelům na našem území nenalézáme 

v literatuře do počátku 19. století žádné zprávy. Prvními průkopníky v této oblasti byli 

lékaři, kteří se zasloužili o uznání tělesné výchovy jako vhodného prostředku ke 

zlepšení zdravotního stavu oslabených občanů. 

Již v r. 1839 lékař Jan Hirsch založil první ortopedický ústav, kde se cvičilo podle 

zásad švédské gymnastiky. O několik let později (1842 ) vzniká první léčebný ústav, 

jehož zakladatelem byl docent ortopedie, léčebného tělocviku a balneologie na lékařské 

fakultě pražské univerzity MUDr. Jan Spott. Pod vlivem Spottových přednášek byl 

zaveden léčebný tělocvik do pražského ústavu pro choromyslné. V r. 1844 byl v Praze 

založen první tělocvičný ústav, který převzal Ferdinand Schmidt a u něho se vycvičila 

většina prvních cvičitelů pozdějšího Sokola. V této době působí v Praze Jan Malýpetr, 

který se stává prvním českým učitelem tělocviku, později v ústavu pro choromyslné 

prvním cvičitelem léčebného tělocviku. 

Též zakladatelé Sokola r. 1862 ( Tyrš, Fogner ), převzali z antické doby myšlenku 

harmonického rozvoje člověka a ztotožnili se s jedinečným historickým vyjádřením 

»jest třeba si přát, aby ve zdravém těle sídlil zdravý duch." 

Konec 19. století byl počátkem školního zdravotnictví. Prováděly se zdravotní 

Prohlídky školních dětí a dle nich se děti osvobozovaly od tělocviku nebo byl prováděn 

s určitým omezením. Byla to jakási TV pro zdravotně oslabenou mládež. Zásluhu na 

této činnosti měl MuDr. Jindřich Záhoř. 

Tato forma tělesné výchovy vznikla nejdříve pro děti na školách. Ukázalo se totiž, že 

určité procento žáků, kteří se nemohou účastnit tělesné výchovy v plném rozsahu 
s dětmi zdravými, nepatří ani mezi děti, které je třeba od tělesných cvičení zcela 

osvobodit. Potřebují specifickou formu tělesné výchovy, která by respektovala jejich 

oslabení a pomáhala je odstranit. (1) 
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První pokusy o zavedení zvláštní tělesné výchovy na našich školách, která se stává 

nedílnou součástí TV se objevují ve školním roce 1948/1949. U zrodu této myšlenky 

byl univ.prof. MUDr. Jaroslav Vavrda a Doc. Dr. František Škvára. 

Zvláštní tělesná výchova je, podle V. Srdečného, specifickou formou tělesné 

výchovy pro oslabené cvičence. Její rozvoj byl podmíněn společenskými změnami 

našeho života v období přechodu k socialismu. Výnosem ministerstva školství a kultury 

z roku 1951 se stala zvláštní TV zákonnou formou povinné školní tělesné výchovy pro 

všechny žáky zařazené do III. zdravotní skupiny. Tuto III. skupinu tvoří žactvo se 

značnými odchylkami tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu. Odchylky 

mohou být trvalé nebo jen dočasné, nejsou však překážkou pro normální vyučování 

nebo pro práci. Vylučují ovšem určitá cvičení a činnosti, které způsobují zvýšenou 

tělesnou námahu. Patří sem oslabení ortopedická, interní a oslabení nervového systému, 

popřípadě i jiná oslabení. 

Z lékařského hlediska je zvláštní tělesná výchova chápána jako činnost preventivní, 

výchovná, nikoli léčebná. Při vyučování v odděleních zvláštní TV jde o cviky, při nichž 

vybíráme cvičební prostředky i metodiku práce se zřetelem k různým druhům oslabení 

cvičenců. Úkolem zvláštní TV na školách je odstranit pohybové a funkční nedostatky 

organismu, vytvořit správné návyky, zlepšit celkový fyzický stav žáků, upevnit správné 

držení těla, připravit organismus k většímu zatížení podle druhu oslabení, vytvořit u 

žáků trvalý zájem o cvičení a umožnit jim návrat žáků do normální tělesné výchovy. 

(18) 

V dobrovolné tělesné výchově se objevily první oddíly pro zdravotně oslabené 

koncem padesátých let. Vznikaly hlavně při vysokých školských tělovýchovných 

jednotách, specializovaly se na jeden druh oslabení (např. na hypertenzi, bronchiální 

astma, obezitu, diabetes ) a měly většinou výzkumný charakter. Výsledky jejich činnosti 
byly vědecky ověřeny. 

V roce 1970 vydalo ministerstvo školství ČSR v dohodě s ministerstvem 

zdravotnictví směrnice o zvláštní tělesné výchově na školách poskytující základní, 

střední a vysokoškolské vzdělání. 

Učební osnovy základní devítileté školy z roku 1973 obsahují i část pro zvláštní TV. 
V e stejném roce je J. Adamírovou uváděno, že bylo v ČSR 2 745 oddělení zvláštní TV 
n a ZDŠ s počtem 35 013 cvičících dětí, tj. 3% z celkového počtu dětí. 
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V roce 1986 vyšly důležité dokumenty : Usnesení předsednictva vlády ČSSR 16. 1. 

1986 č. 4 „O současném stavu a programu dalšího masového rozvoje tělesné výchovy, 

sportu, turistiky a branně technických sportů". K tomuto usnesení: Příloha č. 1, v níž se 

ukládá školským orgánům zajistit zdravotní TV na školách v takovém rozsahu, aby se 

do ní mohli zapojit všichni žáci, kteří ji potřebují. (1) 

2.2 Zdravotní TV v současnosti 

Podle Matoušové (13, str. 5,6) je zdravotní TV, dříve zvláštní TV, specifická forma 

tělesné výchovy pro zdravotně oslabené jedince. Její význam stoupá vzhledem k růstu 

zdravotních poruch obyvatelstva. 

Kolisko (7, str. 24) definuje zdravotní TV jako specifickou formu školní tělesné 

výchovy, určenou pro děti zařazené do třetí zdravotní skupiny, nebo jako formu pro 

přechodně zdravotně oslabené jedince, kteří nemohou provádět ze zdravotních důvodů 

některé činnosti ve školní tělesné výchově. 

Strnad vymezuje zdravotní TV jako formu řízené pohybové aktivity, která je podle 

tělovýchovně lékařské kvalifikace určena jedincům tzv. III. zdravotní skupiny. Právě 

pro TV byla naše populace podle směrnic MZ ČR ( č. 3/ 1981) rozdělena do 4 

zdravotních skupin. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v prosinci 1990 metodické 

pokyny s účinností od 1. 1. 1991 „ Úprava a výklad směrnice č. 3/1981 MZ ČSR o péči 

a zdraví při provádění TV a sportu", kde se uvádí přehled zdravotních skupin. (5) 

Přehled zdravotních skupin a doporučované pohybové aktivity: 

I. skupina: jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí, s vysokým stupněm 

trénovanosti 

II. skupina: jedinci zdraví, méně trénovaní 
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Povolené pohybové aktivity pro obě skupiny: školní TV a sport v plném rozsahu bez 
omezení, vyjma omezení podle věku a pohlaví 

IILskupina: jedinci oslabení s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje 

Povolené pohybové aktivity: školní TV s úlevami a zdravotní TV, výjimečně sportovní 

činnost dle stupně oslabení 

IV.skupina: jedinci nemocní 

Povolené pohybové aktivity: léčebná TV, zákaz tréninku, závodění i školní TV 

TV a sport osob I.- III. zdravotní skupiny je zajišťován učiteli, cvičiteli a trenéry 

příslušné kvalifikace, léčebná TV patří do kompetence fyzioterapeutů. 

Zdravotní TV je tedy především určena zdravotně oslabeným jedincům. Zdravotní 

oslabení se může projevovat trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, 

tělesné stavby a zdravotního stavu. Zpravidla není překážkou pro školní docházku a 

vzdělávání, ani nemusí být příčinou omezující pracovní zařazení. Tvoří však 

kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je 

zdůrazňován výkonnostní aspekt. (5) 

2.2.1 Cíle zdravotní TV 

Podle Koliska (7, str. 24) je cílem zdravotní TV stabilizovat a zlepšit zdravotní stav 

dítěte tak, aby se postupně mohlo integrovat plně do běžného života. 

Cílem zdravotní TV podle Hoškové, Matoušové (5, str. 11), je racionálním způsobem 

zprostředkovat vliv specificky zaměřené pohybové aktivity v rozsahu, který odpovídá 

zdravotnímu stavu a úrovni tělesné zdatnosti oslabeného jedince. Mimo to je nutné dbát 
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na zlepšení pohybové a funkční výkonnosti organismu spolu s dosažením optimálního 

tělesného, duševního a pohybového rozvoje. 

Tomuto cíly jsou podřízeny zdravotní, vzdělávací a výchovné úkoly tělovýchovného 

procesu. 

2.2.2 Úkoly zdravotní TV 

Úkol zdravotní: 

- předcházet nejrůznějším psycho-somatickým poruchám získáním adekvátních a 

optimálních pohybových návyků a eliminovat tak důsledky negativního životního 

stylu 

- pozitivně ovlivňovat stupeň zdravotního oslabení až k jeho vymizení či kompenzaci 

stimulací funkcí jednotlivých tkání, orgánů a organismu, prostředky spadajícími do 

kompetence dané rozsahem odborné kvalifikace 

- u dětí a mládeže se podílet na formování organismu, jeho jednotlivých částí a utváření 

funkcí 

- zvyšovat funkční výkonnost organismu a celkovou zdatnost 

- působit na udržování stálosti vnitřního prostředí v mezích zdravotních možností 

Úkol vzdělávací: 

- vybavit cvičence základními pohybovými dovednostmi a návyky z oblasti adekvátních 

a doporučených pohybových činností s ohledem na stupeň oslabení 

- prohloubit jejich znalosti o vlastním oslabení a o možnostech jeho ovlivňování 

Úkol výchovný: 

- vytvořit u cvičence pozitivní vztah k pohybové aktivitě, který povede k trvalému 

pohybovému režimu a k dalším hygienickým návykům, které se stanou součástí péče o 

vlastní tělo 

- utvářet pocit sebedůvěry ve vlastní síly a schopnosti, k životnímu optimismu, který 

Pomáhá překonávat dočasné, případně trvalé zdravotní obtíže a přináší radost a 

uspokojení, což umožní snazší a rychlejší socializaci oslabeného. 
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Propojením úkolů zdravotních, výchovných a vzdělávacích může 

zdravotně oslabený jedinec pochopit celistvost organismu a vzájemnou souvislost 

tělesného a duševního zdraví. (5) 

2.2.3 Druhy oslabení zařazovaných do zdravotní TV 

Podle Hoškové, Matoušové mohou být zařazovány do zdravotní TV oslabení jedinci 

s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje nebo zdravotního stavu 

s těmito diagnózami: 

1. Oslabení hybného systému 

A - oslabení trupu - kyfózy, lordózy, skoliózy, vertebrogenní poruchy, poúrazové a 

pooperační stavy 

B - oslabení dolních končetin - ploché nohy, vrozené luxace kyčelních kloubů, dětská 

obrna, parézy a jiné deformity, poúrazové a pooperační 

stavy 

C - oslabení horních končetin - dětská obrana a parézy, poúrazové a pooperační stavy 

2. Oslabení respiračního systému - bronchitidy, astma bronchiale, stavy po zápalu 

plic 

3. Oslabení kardiovaskulárního systému - srdeční vady a stavy po operacích, 

hyperntenze, ortostatický syndrom, ICHS, stavy po IM 

4. Metabolické a endokrinologické poruchy 

A - diabetes —I.typu, Il.typu 

B - obezita - do 20% hmotnosti, nad 20% hmotnosti (dle Brockova indexu) 

C - endikrinní poruchy 
5- Poruchy gastrointenstinálního systému - funkční poruchy, organické poruchy 
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6. Oslabení gynekologická - poruchy menstruačního cyklu, zánětlivé stavy, stavy po 

operacích, klimaktérium, gravidita a šestinedělí 

7. Nervová a neuropsychická oslabení 

A - nervová oslabení - zánětlivé stavy, záchvatovité stavy, stav po mozkových 

příhodách 

- mozkové nádory a stavy po operacích 

B - psychické choroby - neurózy 

C - neuropsychická oslabení LMD - epilepsie 

D - mentální oslabení 

8. Oslabení smyslová 

A - poruchy zraku - šeroslepost, barvoslepost, zbytky zraku 

B - poruchy sluchu 

C - poruchy řeči 

9. Starší věk - osteoporóza, artrózy, oslabení smyslů, poruchy srdečního rytmu (5) 

2.2.4 Zařazování dětí do zdravotních skupin 

Podle metodického pokynu mají lékaři základní zdravotní péče pouze povinnost 

posuzovat schopnost a způsobilost k povinné a organizované zájmové TV a sportu. 

Zařazování žáků do zdravotních skupin bylo přesunuto na tělovýchovně lékařská 

pracoviště. Tato pracoviště by se měla na požádání vyjadřovat k zařazování oslabených 

jedinců do zdravotní TV jak ve školní TV, tak i v rámci jiných sdružení. Zároveň tato 

Pracoviště přebírají i jakousi kontrolní funkci z hlediska lékařského sledování 

Pohybových aktivit. Funkce školních lékařů byla zrušena a budoucnost zdravotní TV na 
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školách závisí prozatím na iniciativě ředitelů a učitelů TV, v neposlední řadě i rodičů, 

kteří budou vytvářet podmínky pro její rozvoj. (5) 

2.2.5 Subjekt zdravotní TV 

Subjektem výchovy je učitel nebo cvičitel. Ovlivňuje a řídí proces osvojování 

vybraných pohybových dovedností. 

Osobnost cvičitele je dána jeho vztahem k činnosti, kterou vykonává. Úspěch této 

činnosti je závislý na jeho přesvědčení o prospěšnosti vlastního působení a prosazování 

záměrů. Cíle a úkoly zdravotní TV musí chápat jako cílevědomou smysluplnou činnost, 

která se vztahuje k oslabenému jedinci. Na cvičitele nebo učitele zdravotní TV jsou 

kladeny vysoké požadavky na jeho vědomosti, schopnosti i osobní vlastnosti. Podíl 

odpovědnosti za tělovýchovný proces je dán jeho kvalifikací, ze které vyplývají i jeho 

povinnosti. (13) 

Dnes je zdravotní TV začleněna do učebních plánů na fakultách tělesné výchovy a 

pedagogických fakultách, kde se seznamují budoucí učitelé s tímto oborem. Různá 

občanská sdružení organizují vzdělávání cvičitelů zdravotní TV. Tím je dán předpoklad 

k významnému vlivu a rozvoji zdravotní TV. 

Základem dobré práce učitele a cvičitele zdravotní TV je jeho vzdělání a uplatňování 

poznatků a zákonitostí různých vědních oborů ve své praxi. Musí stále sledovat vývoj 

pedagogiky a zvláště tělesné výchovy. Při ovlivňování jednotlivých druhů oslabení 

využívají znalosti anatomie, obecné fyziologie, fyziologie tělesných cvičení a poznatků 

patofyziologie, fyzioterapie, kineziologie. Stejně tak důležité pro zdravotní TV jsou 

společenskovědní disciplíny zejména pedagogika a psychologie, defektologie jako 

vědní obor speciální pedagogiky. 

Mimo teoretických znalostí je nezbytné, aby si učitel osvojil pohybové dovednosti 

s vlastním vnitřním prožitkem a ztotožnil se s filozofickým pojetím zdravotní TV. 

(5, 17) 
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2.2.6 Objekt zdravotní TV 

Objektem výchovy je oslabený jedinec, kterého ve vhodných organizačních formách 

učíme správnému provedení pohybu. Věnujeme pozornost základním pohybovým 

úkonům a životně důležitým pohybovým stereotypům. Cvičenec si osvojuje určité 

vědomosti, pohybové dovednosti a návyky, přičemž všestranně formuje svoji osobnost. 

(5) 

2.2.7 Podmínky 

Podmínky jsou dány celkovou úrovní života a životního prostředí. Výchova se daným 

podmínkám nejen přizpůsobuje, ale zároveň je spoluvytváří. Vnější podmínky tvoří 

dosažená úroveň životního prostředí, faktory politické i ekonomické, vědecké, kulturní, 

duchovní a historické, zdravotní a demografické i přírodní. Vnitřní podmínky jsou dány 

typem a stupněm školy, vybavením, velikostí, a charakterem kolektivu. 

Vztahy mezi uvedenými činiteli ovlivňují účinnost pedagogického procesu. Čím je 

mezi nimi větší soulad, tím je větší předpokládaný efekt. (5) 

2.3 Význam zdravotní TV 

2.3.1 Zdravý život dítěte 

Zdraví je největším bohatstvím každého z nás. Zdraví chápeme jako optimální stav 

tělesné, duševní a sociální pohody. Obecně můžeme zdraví charakterizovat jako dobrý 

tělesný, duševní a sociální stav a jeho úroveň můžeme ovlivňovat. 

Základy pro zdravý život se vytvářejí již od narození. Dítě od počátku svého života 

Pocit uje stálou potřebu pohybu. Pravidelný pohyb je součástí jeho životních projevů. 

Nedostatek pohybové činnosti se projevuje v motorickém a psychickém vývoji dítěte. 

Zahrnujeme sem jak spontánní pohyb, tak organizovaná cvičení v jednotlivých formách 
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školní tělesné výchovy, zájmovou tělovýchovnou činnost a individuální pohybovou 
činnost. 

Již v předškolním věku se objevují u dětí menší odchylky od správného držení těla. 

Nesoulad v pohybové aktivitě již nastává vstupem dítěte do školy, kdy převážně 

pohybová činnost dynamického charakteru ustupuje činnosti převážně statické., např. 

dlouhodobé sezení. Důsledek této změny se často projevuje v oslabení pohybového 

systému s následným vadným držením těla. Za jednu z dalších příčin se považuje 

hypoaktivita a s ní související nedostatek pohybových stimulů. Výzkumem bylo 

zjištěno, že ve skupině 89 dětí ve věku 6-8 let mělo 95% dětí nesprávné držení těla. 

V této souvislosti je žádoucí upozornit na další poznatek od Kubánka a to, že 70-80% 

dětí mladšího školního věku potřebuje speciální vyrovnávací cvičení na oslabený 

pohybový systém. (16) 

Časté ochablé držení těla se vyznačuje především předsunutou hlavou, mírným 

zakulacením zad, předsunutím ramen a celkově uvolněným, nedbalým postojem. Toto 

ochablé držení těla lze pravidelným cvičením změnit v normální správné držení těla. 

Vadné držení těla, které je charakterizováno především zvětšením normálního zakřivení 

páteře, vyžaduje odborně i časově náročnější přístup. (10) 

2.3.2 Úloha základní školy 

Významnou roli v přípravě dítěte na život hraje škola. Základní škola je z hlediska 

upevňování návyku správného držení těla a prevence hlavních poruch podpůrně 

pohybového systému rozhodujícím činitelem. Úkolem školy je nejen vychovávat a 

vzdělávat žáky podle potřeb a požadavků společnosti, ale také vycházet vstříc životním 

potřebám dětí. V zájmu zdravého vývoje dítěte nelze ponechat pohybovou činnost dětí 

vjejich celkovém týdenním režimu pouze na dvou až třech vyučovacích hodinách 

povinné tělesné výchovy týdně. Škola, která významně zasahuje do režimu dítěte, musí 

být v pravém smyslu slova „pohyblivější" a pohyb musí být přenesen do veškeré výuky 

i do celého chodu školy. (14) 

Je potřeba vytvářet podmínky pro pohybovou činnost propojením s učební látkou i 
v jiných vyučovacích předmětech a využít přestávek k pohybové relaxaci. Takovéto 
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pojetí výuky spojené s pohybovou aktivitou by mělo být úkolem každého pedagoga. 

Nemělo by se zapomínat také na vybavení tříd nastavitelnými lavicemi a židlemi, popř. 

speciálními míči. Výsledky výzkumu Koliska uvádějí, že 51,24% dětí sedělo v lavicích, 

které neodpovídaly svými rozměry tělesné výšce žáků. Je doporučováno měnit během 

dne pracovní polohy při učení. Přestávky využívat k pohybové činnosti tím, že by měly 

být chodby vybavovány žebřinami, lavičkami, kladinami, koberci apod. 

Význam zdravotní tělesné výchovy vzrůstá vzhledem ktomu, že se stále častěji 

projevují negativní důsledky civilizace. Stoupá procento zdravotně oslabených ve všech 

věkových kategorií. Pro ně je cíleně zaměřená pohybová aktivita jednou ze základních 

životních potřeb. (5) 

2.3.2.1 Organizované formy tělesné výchovy a zdravotní TV 

Zdravotní TV se na základních školách objevuje ve třech formách: 

Tělesná výchova 

Současné pojetí výuky vychází z předpokladu vztahu mezi úrovní tělesné zdatnosti a 

tělesným zdravím. Ve struktuře a obsahu hodiny tělesné výchovy je průpravná část 

věnována kompenzačním a formativním cvičením zaměřeným na zlepšení kvality 

svalových funkcí, držení těla (protahovací, posilovači cvičení). 

Zdravotní TV 

Je to specifická forma školní tělesné výchovy, určená pro děti zařazené do třetí 

zdravotní skupiny, nebo forma pro přechodně zdravotně oslabené jedince, kteří 

nemohou provádět ze zdravotních důvodů některé činnosti ve školní tělesné výchově. 

Výuka je prováděna v malých skupinách cvičenců. Pod vedením odborníka-učitele, 

cvičitele zdravotní TV. 

Nepovinné předměty a tělovýchovné kroužky 

Tvoří doplněk v systému optimalizace školního režimu. Integrace do těchto 

nepovinných forem výuky respektuje individuální zájmy dítěte. (7) 
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2.4 Pojetí TV a zařazování zdravotní TV ve vzdělávacích 
v 

programech ZS 

2.4.1 Vzdělávací program Základní škola 

Předmět tělesná výchova poskytuje žákům prostor k osvojování nových pohybových 

dovedností, k ovládání a využívání různých sportovních činností a návody k rozvoji 

tělesné zdatnosti a ke zdravému způsobu života. Hlavně však tělesná výchova umožňuje 

žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti i zdravotní a pohybová omezení, 

rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat nebo cíleně ovlivňovat. 

V učebních plánech základní školy jsou pro tělesnou výchovu určeny 2 hodiny týdně 

pro všechny ročníky. Z toho vyplývá, že dítě na základní škole má za celý týden pro 

pohybovou činnost vyhrazeno zhruba 90 minut. (30) 

Podle pokynu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR ( dále jen MŠMT) čj. 

14697/98-50 s platností od 1.9. 2005 lze využívat možností učebního plánu ke zvýšení 

počtu hodin TV všude tam, kde jsou vytvořeny odpovídající podmínky. 

Od prvního ročníku ZŠ mohou být zavedeny nepovinné předměty, které se zařazují 

nad rámec týdenní časové dotace povinných předmětů. Ředitel školy může koncipovat 

nepovinné předměty po dohodě s vyučujícím podle podmínek školy a podle zájmu žáků. 

Výběr a počet nepovinných předmětů není pro žáka omezen. Zdravotní tělesná výchova 

patří k jedné z doporučovaných nepovinných předmětů od 1. do 9. ročníku ZŠ. (34) 

2.4.2 Vzdělávací program Národní škola 

Cílem TV je vytvořit kladný vztah ke zdravotně orientované zdatnosti a celoživotní 

Pohybové aktivitě. TV přijímá všechny poznatky, které mají vztah ke zdraví. Je chápána 

jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu. Orientuje se na výchovu zdravotně 

orientované zdatnosti a na komplexní relaxaci a regeneraci ve spojení se zdravou 

výživou. TV je součástí celodenního programu třídy a není vázána na konkrétní 
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vyučovací jednotku. Její prvky prostupují i jinými vyučovacími předměty a jsou 

součástí rekreačních přestávek. 

Individuální předpoklady a zájmy žáků jsou rozvíjeny v nepovinných předmětech 

zdravotní TV a zájmové pohybové aktivity, jejichž zaměření a obsah stanoví škola a 

vyučující. (28) 

Podle pokynu MŠMT ČR nabízí mimo základní části s minimálním počtem 

vyučovacích hodin daného předmětu i nadstavbové části. V oblasti TV je to zájmová 

TV a zdravotní TV. (34) 

2.4.3 Vzdělávací program Obecná škola 

Tělesnou výchovu je nutné přiblížit reálným potřebám života žáků k ovlivňování 

jejich zdraví, rekreace a regulace pracovní výkonnosti v průběhu vyučování. Měli 

bychom přistoupit na názor, že pohybová aktivita je jedním z nejúčinnějších prostředků 

kompenzace převážně jednostranného pracovního zatížení žáků ve škole. Proto se 

doporučuje integrovat TV v co největší míře do jejich denního i týdenního režimu. 

K dosavadnímu pojetí TV, orientované převážně na výkonnost s poměrně širokým 

výběrem tělocvičných prostředků tělocvičného základu a vybraných sportovních 

odvětví, bude vhodné zavést alternativu se zdůrazněním funkce prožitku pohybu, resp. 

vlastního těla (tj. např.tanec), což je možné považovat za zpřístupnění TV i méně 

nadaným, nebo zájmově jinak orientovaným žákům, např. esteticky. 

Součástí TV by měl být navržený pohybově rekreační program, realizovaný o 

přestávkách mezi vyučováním (30 min.), který by žákům umožňoval každodenní 

pohybovou rekreaci. 

Zdravotně oslabení žáci by se měli vedle účasti v povinné nebo zájmové TV 

zúčastňovat také zdravotní TV. Novým řešením jejich potřeb může být výuka tance. 

Propojení obsahu jeho výuky s učivem zdravotní TV může účinněji přispět ke zmírnění 

zdravotního oslabení žáků. 
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Realizace TV na obecné škole představuje dvě základní formy: povinnou a 

zájmovou. 

Povinné formy: 

tělesná výchova - 2 vyučovací hodiny týdně 

kurz základního plavání - nejméně 20 hodin 

zdravotní TV - 2 vyučovací hodiny týdně 

pohybově rekreační program - 25 minut denně podle potřeby 

tělovýchovné chvilky 

Formy záimové: 

zájmová tělesná výchova - 2 x 60 minut 

tanec - 2 x 60 minut 

turistika - 2 x 60 minut 

základy sportovní specializace ( od 4. ročníku ) 

zdokonalovací plavecký kurz - 2 x 60 minut 

Podaří-li se škole vytvořit podmínky pro realizaci uvedených forem, představuje to: 

povinné TV 90 min. 

pohybově rekreačního programu 125 min. 

zájmové TV 120 min. 

celkem 335 min. týdenní pohybové aktivity. 

Významně jsou rozšířeny možnosti pro zdravotně oslabené žáky, zejména v oblasti 

zájmové - turistika, tanec, podle podmínek plavání. (29) 

Podle pokynu MŠMT ČR je podle podmínek školy postupně zaváděna třetí 

vyučovací hodina TV. Oddělení zdravotní TV se zavádí podle možností školy pro žáky 

III., případně II. zdravotní skupiny, po doporučení lékaře. (34) 

i 
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2.4.4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

V souladu snovými principy politiky, zformulovanými v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v Zákoně o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, se do vzdělávací soustavy 

zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Tyto 

dokumenty jsou vytvářeny dvou úrovních: 

- státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program 

vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezuje závazné 

rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy - předškolní, základní a střední vzdělávání. 

- školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje 

vzdělávání na jednotlivých školách. 

Vzdělávací oblast RVP - Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem žáků 

ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova, do níž je zahrnuta i 

zdravotní tělesná výchova. Vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví prolíná do 

ostatních vzdělávacích oblastí, které jej obohacují nebo využívají ( aplikují), do života 
školy. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového 

nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně 

důležité je odhalování zdravotně oslabených žáků a jejich korekce v běžných i 

specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve 

zdravotní TV Proto se nedílnou součástí TV stávají korektivní a speciální vyrovnávací 

cvičení, která jsou podle potřeby preventivně v y u ž í v á n a v hodinách TV pro všechny 

žáky nebo jsou zadávány žákům se zdravotním oslabením místo činností, ktere jsou 

kontraindikací jejich oslabení. 

Škola má současně povinnost nabízet veškerý obsah zdravotní TV žákám III. (pHp. 

«•) zdravotní skupiny v samostatných vyuěovacích hodinách ( j a k o adekvátní náhradu 

Povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky v dalším vyuéovae.m 
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předmětu dotovaném v disponibilní časové dotace ). Účast ve zdravotní TV vede žáky 

k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení některých 

činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení a 

jejich zařazování do denního režimu žáků. (33) 

2.5 Postoj státní politiky 

2.5.1 Národní program rozvoje sportu pro všechny 

Usnesení vlády ČR ze dne 5. ledna 2000 č. 17 k Národnímu programu rozvoje 

sportu pro všechny ( dále jen NPRS) 

Tělovýchovné a sportovní aktivity na Školách. 

Povinná školní tělesná výchova sehrává při utváření pohybového režimu dětí a 

mládeže nezastupitelnou úlohu. Podle stanoviska České kinantropologické společnosti a 

závěrů výzkumných prací je základní a nejúčinnější výchovnou formou působení na 

celou populaci dětí a mládeže.V počtu hodin povinné tělesné výchovy na školách se ČR 

pohybuje v minimální úrovni Evropské unie. Přitom 2-3 hodiny povinné tělesné 

výchovy týdně jsou pro biologický rozvoj mladého organizmu stále nedostačující. Školy 

by proto měly, více než dosud, rozvíjet mimoškolní tělovýchovné a sportovní aktivity a 

zvýraznit tak svůj podíl na celkovém pohybovém režimu mládeže.Výchovou ke 

zdravému životnímu stylu lze působit nejen na žáky, ale jejich prostřednictvím i na 

jejich rodiče. 

Návrhy na opatření. 

" Postupně zavést třetí hodinu školní tělesné výchovy nad stávající maximální počet 

vyučovacích hodin na 2. stupni základních škol a na středních školách. Třetí hodinu 

navíc obsahově rozšířit o výchovu ke zdravému způsobu života a k ochraně člověka za 

mimořádných situací.Toto opatření předpokládá, že při postupném rozšiřování třetí 
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hodiny od roku 2001 bude celý proces ukončen v roce 2003. 

- Zdravotně oslabené žáky nevyřazovat z tělovýchovného procesu a umožnit jim ve 

zvýšené míře zapojení do nepovinného předmětu zdravotní tělesná výchova. 

- Doporučit základním, středním a vysokým školám postupné vytváření podmínek pro 

volnočasové sportovní aktivity tak, aby počet žáků a studentů zapojených zejména do 

pravidelné činnosti neustále stoupal. (32) 

2.5.1.1 Plnění Národního programu rozvoje sportu pro 

všechny v ČR v základních školách 

MŠMT ČR požádalo Českou školní inspekci o sledování a hodnocení plnění NPRS. 

Tematická inspekce byla realizována v období 3 měsíců v roce 2001 v 51 základních 

školách. 

Ve více než 90% kontrolovaných škol byla v souladu se vzdělávacími programy výuka 

povinné tělesné výchovy ( dále jen TV ) realizována ve dvouhodinové týdenní dotaci. 

Doporučovaná třetí hodina byla zavedena pouze v některých ročnících tří základních 
škol. 

Zdravotní TV byla vyučována v 35% sledovaných základních škol. Do zdravotní TV 

bylo zařazeno méně než 1% žáků, přestože na některých školách byly zjištěny vysoké 

Počty zdravotně oslabených žáků ( až 28% ). Za hlavní příčiny nezavedení zdravotní 

TV ředitelé považují nevhodné personální a materiální podmínky, organizační problémy 

a nedostatek finančních prostředků. Současný stav také ovlivnil rozpad systému školní 

lékařské služby doprovázený výrazným snížením tlaku na zřizování zdravotní TV. 

NPRS zásadním způsobem situaci škol ve sledované oblasti nezměnil. Hlavními 

důvody jsou neznalost NPRS a skutečnost, že pro jeho realizaci nebyly vyčleněny žádné 

mimořádné nebo účelové finanční prostředky, které by především školám s méně 

dobrými materiálně-technickými a personálními podmínkami umožnily zabezpečit 

j e j ich zlepšení. (22) 
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2.5.2 Směry státní politiky ve sportu na léta 2004-2006 

Usnesení vlády České republiky ze dne 9. června 2003 č. 673 

Z dokumentu jsem vybírala pouze ty údaje, které se vztahují k problematice zdravotní 

TV a předmětu TV na základních školách. 

Analýza sportu a sportovního prostředí 

- silná stránka: kvalifikace učitelů TV a podmínky pro sport na školách 

- slabá stránka: nedostatečné dvouhodinové dotace školní TV v rozporu s tendencemi 

v EU, vztah mládeže ke sportu se stále polarizuje ( část mládeže věnuje sportovním 

aktivitám dostatek času, část je neprovozuje vůbec) 

- rizika, reálné hrozby - odklon zájmu dětí a mládeže od sportovních aktivit směrem 

k jiným aktivitám 

Cíle státní politiky 

Trvale zlepšovat podmínky pro sportovní aktivity dětí a mládeže na školách a to 

v těchto úkolech: 

- v rámci nově připravovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní školy 

- ve vzdělávání zavádět nové standardy vzdělávacích programů v oblasti TV na 

základních a středních školách v kapitole člověk a zdraví 

- doporučit ředitelům škol, aby v rámci rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů 

zaváděli třetí hodinu TV na 2. stupni ZŠ všude tam, kde jsou pro to odpovídající 

materiální a personální podmínky 

- Podporovat programy zaměřené na volnočasové sportovní aktivity školní mládeže 

- rozšiřovat systém tříd s rozšířenou výukou TV ( sportovní třídy ) 

Priority státní politiky 

• upřednostnění podpory péče o sport dětí a mládeže 
" zlepšování podmínek pro školní TV a mimoškolní sportovní činnost na školách 
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- rozšiřování nabídky sportovních aktivit prostřednictvím programu sportu pro všechny 

a programu sport a škola (27) 

2.5.3 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století 

Zdraví je v deklaraci , obdobně jako v české ústavě, stanoveno jedním ze základních 

lidských práv a jeho zlepšování hlavním cílem sociálního a hospodářského vývoje. Tato 

deklarace byla přijata na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998, aby 

zdůraznila a podpořila program Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 

21. století, (dále jen „ZDRAVÍ 21") 

Cíle ZDRAVÍ 21 

- ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život a snížení výskytu nemocí i úrazů a 

omezení strádání, které lidem přinášejí 

- snížit rozdíly ve zdravotním stavu uvnitř států a mezi státy Evropy 

( ČR z tohoto hlediska nepatří mezi země s kritickou úrovní zdravotního stavu 

obyvatelstva, není však bez problémů a přes znatelný pokrok dosud nedosáhla 

Parametrů zdraví v nejvyspělejších demokratických průmyslových státech.) 

Význam ZDRAVÍ 21 

Význam ZDRAVÍ 21 je v tom, že představuje racionální, dobře strukturovaný model 

komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních 

světových odborníků z medicínských oborů a odborníků pro zdravotní politiku a 

ekonomiku. 

Velký význam je přikládán v účasti všech složek společnosti na zlepšování národního 

a společné odpovědnosti všech resortů. Zdraví jako konkrétní dňvod spolnpráce 
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resortů a jedno z kritérií pro politické rozhodování dosud není běžnou praxí činnosti 
ministerstev. 

Hlavní příčiny nemocnosti podle konstatování Světové zdravotnické 
organizace 

V současné době charakterizuje zdravotní stav populace vyspělých států stržní 

ekonomikou a bývalých socialistických států deset hlavních příčin nemocnosti: 

Ischemická choroba srdeční, unipolární deprese, cévní mozkové nemoci, dopravní 

úrazy, následky konzumace alkoholu, osteoartróza, nádorové nemoci trávicího ústrojí, 

průdušek a plic, poranění a vrozené vady. 

V ČR patří bezpochyby k nejzávažnějším nádorová onemocnění, která jsou ročně 

evidována u 290 tisíc lidí. Cukrovkou trpí 650 tisíc lidí. Alergie postihuje kolem 600 

tisíc lidí. Vedle závažných chronických a dlouhodobých nemocí se na souhrnném 

zdravotním stavu obyvatelstva podílí akutní nemoci, v nichž počtem dominují akutní 

dýchací infekce a chřipka, které ve vrcholech sezónních epidemií způsobují týdně 200 

až 400 tisíc onemocnění. 

Budoucnost zdraví obyvatelstva ČR 

Budoucí vývoj zdraví obyvatelstva v ČR dosud nebyl předmětem soustavného 

vědeckého zkoumání, dílčí studie a úvahy však očekávají pokračování trendů z 90. let, 

tudíž stálý vzestup počtu nádorových nemocí, metabolických nemocí, zejména 

cukrovky, nemocí pohybového aparátu, nervových a duševních nemocí, 

Psychosomatických důsledků užívání drog, některých infekcí (AIDS). Na druhé straně 

celková úmrtnost v posledním desetiletí 20. století zřetelně klesla a tento pozitivní trend 

^ v ČR nejvýraznější ze všech bývalých socialistických států střední Evropy. Příznivý 
vývoj by měl pokračovat právě pomocí předkládaného programu. 

Některé nepříznivé determinanty budou zřejmě ovlivňovat zdraví v příštích deseti 
,et<*h podobně jako dosud. Týká se to nedostatků v životním stylu - kouřem, 

31 



nevyvážené výživy, nadměrné spotřeby alkoholu, nedostatku pohybu, stresu, zneužívání 

drog, podceňování rizika úrazů a nepříznivých účinků pracovního prostředí. 

2.5.3.1. Zdravotní TV v cílech deklarace ZDRAVÍ 21 

Deklarace ZDRAVÍ 21 je rozdělen na 21 hlavních cílů. Jedním z nich, který se týká 

zdravotní TV je: 

Cíl 4 : Zdraví mladých 

Vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli zdravější a schopnější plnit svoji 

roli ve společnosti 

Dílčí úkol ě. 4.1. : Děti a dospívající mládež by měly být způsobilejší ke zdravému 

životu a měly by získat schopnost dělat zdravější rozhodnutí 

Výběr informací o současném stavu: 

- chybí dostatečná nabídka sportovních a tělovýchovných aktivit mimo rámec 

sportovního tréninku na úrovni výkonnostního popřípadě vrcholového sportu, 

zejména v městských aglomerací a na velkých sídlištích 

- j e třeba vytvářet dostatečnou nabídku a získávat mládež pro sportovní a tělovýchovné 

aktivity především z řad „sportovně netalentované mládeže", o níž není ve sportovních 

klubech zájem 

" Pro žáky zdravotně oslabené vytvářet takové podmínky, které by jim umožnily účast 

v hodinách zdravotní tělesné výchovy a nevyřazovaly je z pedagogického procesu 

školní tělesné výchovy. 

^ í b g r aktivit kp cpinční dílčího úkolu: 

" Prohlubovat systém vzdělávání a výchovy k zodpovědnosti za zdraví 

" Pokračovat ve vytváření podmínek pro volnočasové sportovní aktivity 

" Pokračovat ve vytváření podmínek pro zapojení zdravotně oslabených do hodin 

zdravotní TV 
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Dílčí úkol č.13.4. : Zajistit, aby nejméně 50% dětí mělo příležitost zařadit se do 

mateřských škol podporující zdraví a 95% do základních škol podporující zdraví 
Výběr informací o současném stavu: 

- národní program Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ) je v domácích poměrech a 

v evropské síti hodnocen jako efektivně vedená aktivita podpory zdraví 

- vliv programu ŠPZ na žáky a učitele se projevuje pozitivními změnami sociálního 

prostředí ve škole, odpovědnějším způsobem chování ke zdraví a novými 

dovednostmi v zacházení se zdravotními riziky 

Výběr aktivit ke splnění dílčího úkolu: 

- pokračovat v koordinaci a obnovování sítě certifikovaných ŠPZ s perspektivou 

přenosu jejich koordinace z centra na kraje 

- implementovat podporu zdraví do škol pomocí státních rámcových vzdělávacích 

programů - RPPV (MŠ) a RVP (ZŠ), v nichž jsou filozofie a principy programu ŠPZ a 

témata podpory zdraví zahrnuty (21) 

2.6 Východiska pro možné zlepšení situace zdravotní TV 

2.6.1 Program Škola podporující zdraví 

Síť škol podporující zdraví začala vznikat v evropských zemích od r. 1990. Je 

garantována třemi mezivládními nadnárodními organizacemi: Světovou zdravotnickou 

organizací pro Evropu ( WHO EURO v Kodani ), Radou Evropy ( CE ) a Komisí 

Evropské unie (CEU) . Česká republika vstoupila do sítě v letech 1992-93. 

Cíl programu výchovy k podpoře zdraví ve škole podporující zdraví: úcta ke zdraví (4). 

Havlínová uvádí (3, str. 116,117 ), že celkový pohybový režim žáka je záležitostí 

nejen učitelů TV, ale všech pedagogů. Povinné i doplňkové formy by měly být určeny 

žákům. Je ovšem žádoucí vytvořit a vhodně nabídnout co nejvíce příležitosti 
k Pohybu p r o každého žáka. Ve větší míře je nezbytné zpřístupnit řízenou TV i možnost 
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pro spontánní pohybové aktivity zejména méně pohybově nadaným a zájmově jinak 

orientovaným žákům, a vhodným způsobem zapojovat i zdravotně oslabené či tělesně 

postižené děti. 

1- ŠPZ si je vědoma, že pohyb je základní individuální potřebou, která je v interakci 

s celou osobností jedince. 

Snaží se proto tuto potřebu uspokojovat vytvářením podmínek pro volný pohyb a 

také pro aktivní cílevědomý pohyb při každé příležitosti. 

2. ŠPZ se podílí významnou měrou na utváření návyku na pravidelnou celoživotní 

pohybovou činnost. 

V ŠPZ směřuje obsah výuky a celá atmosféra vyučování TV k tomu, aby si žák 

oblíbil některé pohybové činnosti a chtěl je využívat mimo školu i v dalším životě. 

Utváření pravidelné celoživotní pohybové činnosti je chápáno jako hlavní a 

dlouhodobý cíl školní TV. 

Škola si je vědoma, že zvláštní význam pro méně pohybově nadané a nejen pro ně 

má seznamování s pohybovými aktivitami, které nemají za cíl soutěživost, ale 

především vlastní prožitek jedince. 

3- ŠPZ podporuje pohybový režim jedince jako prostředek kompenzace škodlivých 

důsledků zátěží v souvislosti se školou. 

ŠPZ uskutečňuje takové doplňující formy tělesné aktivity, jako jsou změny polohy 

těla při vyučování, tělovýchovné chvilky v ostatních předmětech, rozcvičky před 

vyučováním, pohybové přestávky, vytvářejí se podmínky pro spontánní pohybové 

aktivity, pro uspokojení zájmu o turistiku atd. 

4- ŠPZ v souvislosti se školní tělesnou výchovou řeší otázky především prostorového 

vybavení škol. 

Protože jedním z hlavních cílů TV je vypěstovat vztah k nijako celoživotní potřebě, 

je velmi důležitá i kultura a estetika prostředí, v němž se cvičí. 
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5. V Š P Z j e učitel TV pedagogem, který poskytuje vzorce zdravého chování žákům i 

kolegům. (35) 

Tabulka 1: počet škol zařazených do programu Škola podporující zdraví 

KRAJ POČET ŠKOL 

Zlínský 12 

Vysočina 5 

Ústecký 5 

Středočeský 10 

Praha 8 

Plzeňský 2 

Pardubický 6 

Olomoucký 3 

Moravskoslezký 17 

Liberecký 4 

Královehradecký 4 

Karlovarský 1 

Jihomoravský 7 

celkem 84 
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2.6.2 Česká asociace Sport pro všechny 

Činnost České asociace Sport pro všechny ( dále jen ČASPV ) navazuje na snahy 

našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. 

Nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných pohybových aktivit jako všeobecnou 

gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku, jógu, taneční 

sport,cvičení rodičů s dětmi a mimo jiné také zdravotní tělesnou výchovu. (25) 

ČASPV sdružuje na území města Plzně 46 klubů s 12 346 evidovanými členy. 

Zdravotní TV organizuje 12 klubů. viz. příloha 3 (23) 

Zdravotní TV v ČASPV 

Cvičitelé zdravotní TV poskytují návody na zdravotně účinné cvičení zdravým 

jedincům v rámci prevence bolesti zad, vadného držení těla u dětí apod., ale i jedincům 

zařazeným do Ill.zdravotní skupiny. Oddíly zdravotní TV v ČASPV jsou zaměřeny 

nejen na pohybový systém a svalové dysbalance, ale i na kardiovaskulární systém, 

oslabení metabolická, smyslová, gynekologická, nervová a další. 

Do této činnosti je zapojeno přes 20% všech odborů ČASPV. (26) 

2.6.3 Asociace školních sportovních klubů 

Asociace školních sportovních klubů ( dále jen AŠSK ) je občanské sdružení, které si 

dalo za cíl zapojit co možná největší počet dětí, dospívajících a dospělých do 

pravidelného cvičení, sportování a pohybu. Posláním AŠSK je podněcovat rozvoj 

tělovýchovných a sportovních činností dětí a mládeže na školách a ve školních 

zařízeních v době mimo vyučování a vytvářet pro ně podmínky. Členství v AŠSK 

vzniká registrací školního sportovního klubu, který může být založen na každé základní 

či střední škole. Svoji činnost financuje AŠSK prostřednictvím podaných projektů u 

MŠMT ČR, podporou odboru školství Plzeňského kraje a příspěvky od organizací a 

firem. (24) 
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Centra sportu mají nabídnout podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům 

z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální nebo 

personální podmínky. Cílovou skupinou nejsou talentované děti, nýbrž děti, které 

neprovozují pravidelně sport-nejsou jinde registrovány.(31) 

2.6.4 Plzeňská sportovní unie 

Plzeňská sportovní unie (dále jen PSU) byla založena v květnu roku 1994 plzeňskými 

tělovýchovnými jednotami, sportovními kluby a sportovními svazy. Je jednou ze 76 

organizací v České republice jako občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou a 

licencí Českého svazu tělesné výchovy. S počtem evidovaných členů ( přes 30 tisíc ) se 

PSU řadí na třetí místo v rámci celé České republiky. Mimo jiné patří do seznamu 

aktivit PSU také zdravotní tělesná výchova pod zkratkou SPV-ZRTV , kterou 

organizuje 21 klubů. viz. příloha č. 4 (23) 
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3 HYPOTÉZY 

Vzhledem k tomu, že se denně pohybuji ve školním prostředí, jsem obeznámena se 

situací v současné základní škole, mám zkušenosti a představy o problémech, jenž 

souvisejí se zdravotní TV, stanovuji tyto hypotézy: 

1. Domnívám se, že zdravotní TV jako povinný předmět nebude vyučovat žádná 

z dotazovaných škol, ale odhaduji, že 20% škol, zahrnuje zdravotní TV do 

nepovinných předmětů. 

2. Z celkového počtu žáků, kteří pravidelně cvičí v oddělení zdravotní TV budou tvořit 

zdravotně oslabení žáci 5-7% a zdravotně postižení do 1%. 

3. Důvodem pro nezavedení zdravotní TV budou nejvíce finanční problémy. 

3. Předpokládám, že spolupráce s lékaři nebude příliš kvalitní spíše méně uspokojivá 

4. Ze strany rodičů bude zájem o zavedení předmětu zdravotní TV přesahovat 70%. 

5. Výsledky výzkumů pražských škol a Karlovarského kraje budou srovnatelné se 

školami plzeňskými. 
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4 METODY A POSTUP PRÁCE 

4.1 Výzkumné metody 

Výzkum jsem prováděla použitím metody dotazníku, srovnávací analýzy, interview a 

to z níže uvedených důvodů. 

Dotazník I. viz. příloha 5 

Pro svůj záměr jsem vybrala dotazníkovou metodu. Tato metoda umožňuje získávat 

informace od větších skupin osob, s nimiž nelze uskutečnit osobní kontakt a to při malé 

časové investici. Tyto důvody výběru byly pro můj výzkum zásadní, jelikož pracovní 

doba respondentů koresponduje smojí a nebylo tedy možné účastníky výzkumu 

kontaktovat osobně. 

Ke splnění úkolu č. 1, 2, 3, 4 jsem využila nabízený dotazník od vedoucí diplomové 

práce s názvem - „Dotazník pro učitele, kteří vyučují tělesnou výchovu a zdravotní 

tělesnou výchovu" , který byl součástí resortního výzkumného úkolu MŠMT ČR pod 

identifikačním číslem LS 0306, jehož cílem je zjištění stavu vyučovacího předmětu 

zdravotní tělesná výchova na školách v České republice. 

Dotazník II. viz. příloha 6 

Metodu dotazníku jsem použila i pro splnění úkolu č. 5, tj. zjistit zájem rodičů o 

zavedení předmětu zdravotní TV, a pro získání doplňujících informací k úkolu č. 4, tj. 

zjistit kvalitu spolupráce s lékaři při zařazování dětí do zdravotních skupin. 

Dotazník obsahoval uzavřené a polouzavřené otázky a respondenty se stali rodiče žáků 

dvou ročníků 3.tříd. 

Srovnávací analýza 

Úkol č. 6 jsem plnila pomocí srovnávací analýzy. Použila jsem výsledky mého 

výzkumu uskutečněném v Plzni a okolí a porovnala s výsledky výzkumu provedeném 

v Karlovarském kraji a v Praze, které jsem získala prostřednictvím diplomové práce 

zpracované Pavlem Václavkem. 

39 



Interview viz. příloha 7 

Rozhovor jsem uplatnila při konkretizaci úkolu č. 1. 

Po prozkoumání dotazníku jsem zjistila, že tato otázka ( v dotazníku I pod číslem 14 ) a 

vlastně celý výzkum nerozlišuje, zda zdravotní TV je na dané škole realizována v rámci 

povinného předmětu, či nepovinného předmětu nebo zájmového kroužku. 

Interview obsahovalo pouze 1 uzavřenou otázku, formou telefonického hovoru 

s vedením školy, jejichž pedagog v dotazníku uvedl, že se u nich vyučuje zdravotní TV. 

4.2 Postup práce 

d o t a z n í k i 

Na Západočeské univerzitě pedagogické fakulty v Plzni jsem kontaktovala dr. 

Bursovou, pod jejímž vedením byl tento výzkum prováděn v Západočeském kraji. S její 

pomocí a pomocí zúkolovaných denních studentů, kteří měli možnost osobního 

kontaktu v terénu, jsem získala 13 vyplněných dotazníků. Po jejich obdržení jsem 

oslovila zbývající školy v první fázi prostřednictvím e-mailu a po neúspěšném pokusu 

jsem ve druhé fázi dotazníky ještě jednou zaslala poštou. Jelikož jsem s návratností 

nemohla být spokojena, rozšířila jsem zkoumaný vzorek do okolí Plzně. Okolí jsem 

vymezila do vzdálenosti 18 km. Respondenti byli osloveni poštovním doručením 

dotazníku. 
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Tabulka 2: přehled o distribuci dotazníků I do škol v Plzni a průběhu jejich 

návratnosti 

POČET ZÁKLADNÍCH ŠKOL V PLZNI 32 

počet dotazníků získaných od Dr. Bursové 13 

1. fáze počet kontaktovaných škol e-mailem 19 

počet vrácených dotazníků poštou 1 

2. fáze počet škol kontaktovaných poštou 17 

počet škol osobně kontaktovaných 1 

počet vrácených dotazníků poštou 2 

počet vrácených dotazníků osobně 1 

celkem získaných dotazníků 17 

návratnost dotazníků v % 53,12% 

Obrázek 1 

DOTAZNÍK I - ZŠ v Plzni a jejich návratnost 
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Tabulka 3: přehled distribuce a návratnosti dotazníků I do škol okolí Plzně 

počet kontaktovaných škol v okolí Plzně 20 

počet získaných dotazníků 5 

návratnost v % 25,0% 

Obrázek 2 

DOTAZNÍK I -ZŠ okolí Plzně a jejich 
návratnost 

75,00% 

• vrácené dotazníky • nevrácené dotazníky 

Zkoumaný vzorek obsahuje celkem 17 škol plzeňských a 5 základních škol okolí 

Plzně. Dohromady tedy 22 základních škol, které jsem začlenila do výzkumu. 

DOTAZNÍK II 

V rámci třídní schůzky konané ve škole jsem dotazník adresovala rodičům žáků 

třetích ročníků. V jednom z nich sama vyučuji. O pomoc jsem požádala kolegyni 

paralelní třídy, aby byl zajištěn větší počet respondentů. Nejprve jsem je seznámila 

s problémem a objasnila pojem zdravotní TV. Pro úspěšnost návratnosti dotazníků, 
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jsem požadovala jejich vyplnění a odevzdání na místě. Počet kontaktovaných rodičů 

byl 44. 

Tabulka 4: přehled oslovených rodičů a návratnost dotazníků II 

třída počet rodičů počet vrácených 

dotazníků 

počet v % 

3. A 21 13 61,9% 

3. B 23 20 86,95% 

celkem 44 33 75,0% 

Obrázek 3 

DOTAZNÍK II a jeho návratnost 

• vrácené dotazníky • nevrácené dotazníky 

INTERVIEW 

Telefonický rozhovor jsem uskutečnila s vedením školy, na které se, dle údajů 

v dotazníku, vyučuje zdravotní TV. Telefonátů bylo celkem šest, na sedmé škole 

Pracuji, nebylo tedy třeba ji kontaktovat. Odpověď jsem písemně zaznamenala a dále 

zpracovala do výzkumu. 
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5. VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Úkol ě. 1 : zjistit počet základních škol v Plzni a okolí, na nichž se vyučuje 

zdravotní TV 

Otázka č. 14, dotazník I : 

Kolika vyučovacími hodinami v týdnu je zdravotní TV na škole pro žáky (studenty) 

Ill.zdravotní skupiny zabezpečena? ( do součtu zahrňte i vyučovací hodiny vašich 

kolegů (kolegyň), kteří spolu s Vámi na škole také vyučují zdravotní TV.) 

Po prozkoumání dotazníku jsem zjistila, že tato otázka a vlastně celý výzkum 

nerozlišuje, zda zdravotní TV je na dané škole realizována v rámci povinného 

předmětu, či nepovinného nebo zájmového kroužku. Dotazníkem se podařilo zjistit, že 

z 22 škol se v 11 případech zdravotní TV nevyučuje vůbec. V jedné Speciální škole při 

Fakultní nemocnici v Plzni uvádí, že zdravotní TV provádějí specializované zdravotní 

sestry, zařadila jsem tuto školu mezi ty, jenž vyučují zdravotní TV. 

Při telefonickém rozhovoru mně ředitel pouze jedné školy sdělil, že zdravotní TV je u 

nich realizována ve třech formách: 

1. povinná výuka zdravotní TV pro žáky oslabené s doporučením lékaře 

2. nepovinný předmět zdravotní TV pro pravidelné zájemce 

3. zájmový kroužek pro nepravidelné zájemce 

Vedení zbývajících 6 škol uvedlo, že zdravotní TV vyučují pouze v rámci 

nepovinného předmětu. 
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Tabulka 5: výuka zdravotní TV na základních školách v Plzni a okolí 

Zdravotní TV na ZS v Plzni počet škol počet v % 

Školy, kde je realizován předmět zdravotní TV 2 9,09% 

Zdravotní TV zařazována do nepovinného předmětu 6 27,27% 

Školy, na nichž se zdravotní TV nevyučuje 14 63,63% 

Celkem 22 

Obrázek 4 

Výuka zdravotní TV na ZŠ v Plzni a okolí 

9,09% 

^ 27,27% 

63,63%^ . —•-J-"' 

• školy, kde je realizován předmět zdravotní TV 

• zdravotní TV zařazována jako nepovinný předmět 

• škola, na nichž se zdravotní TV nevyučuje 

Úkol č. 2: Zjistit ze zkoumaného vzorku celkový počet žáků oslabených a 

zdravotně postižených, kteří cvičí v odděleních zdravotní TV. 

Otázka č. 17, dotazník I : 

Kolik žáků (studentů) dochází do vaší školy? 

Celkový počet žáků všech zkoumaných základních škol, činí přibližně 7327. Tento 

údaj je velice orientační a n e ú p l n ý , jelikož dva respondenti otázku nevyplnili. 
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Otázka č. 16, dotazník I : 

Kolik zdravotně oslabených a zdravotně postižených žáků (studentů) pravidelně 

cvičí v oddělení (odděleních) zdravotní TV na celé vaší škole? (Tj. včetně oddělení 

vašich kolegů). 

Tabulka 6: přehled o počtech žáků zdravotně oslabených a zdravotně postižených 

celkový počet všech žáků 7327 v % 

se zdravotním oslabením 172 2,34% 

se zdravotním postižením 8 0,10% 

ostatní 7147 97,56% 

Obrázek 5 

Přehled o počtech žáků se zdravotním 
oslabením a zdravotním postižením, kteří 

pravidelně cvičí v odděleních zdravotní TV 

97,66% 

• žáci zdravotně oslabení • žáci zdravotně postižení Postátní 
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Úkol č. 3 : zjistit důvody, pro které se dle respondentů nevyučuje zdravotní TV 

Otázka č. 19, dotazník I : 

V případě, že se na vaší škole nerealizuje zdravotní TV, která opatření by bylo třeba 

podle vašeho názoru učinit, aby byl zmíněný vyučovací předmět pro zdravotně oslabené 

a postižené zaveden? 

U škol, jenž vyučují zdravotní TV se tato otázka jeví jako bezpředmětná, ale 3 ze 7 

těchto škol ji vyplnily také. Nemyslím si, že by se tak stalo z nepozornosti, či 

nepochopení otázky. Domnívám se, že odpovědí chtěli pedagogové reagovat na 

kritickou situaci v této oblasti. 

Do zpracování údajů jsem tyto výpovědi zahrnula, neboť je považuji za důležité pro 

posuzování problémů, jenž tíží základní školy a vypovídají spolu s výše uvedenými 

výsledky o situaci zdravotní TV. Může se totiž stát, že kvůli níže popsaným důvodům, 

bude v příštích letech ubývat počet škol se zdravotní TV . 

V některých případech označili více než jednu z nabízených možností, proto je počet 

odpovědí větší než počet zkoumaného vzorku, který činí 17 odpovídajících 

respondentů. 

Speciální školu, kde zdravotní TV vyučují zdravotní sestry jsem do této položky 

nezahrnula, jelikož nebyla uvedena odpověď. 

Tabulka 7: opatření pro zavedení zdravotní TV 

Uváděná opatření počet odpovědí počet v % 

aprobovaní učitelé 4 12,12% 

finanční prostředky 14 42,42% 

začlenit zdravotní TV řádně do rozvrhu vyuč. hodin 9 27,27% 

zkvalitnit spolupráci s lékaři 4 12,12% 

jiné důvody 2 6,06% 
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Obrázek 12 

Opatření pro zavedení zdravotní TV 

R nfi°/„ 10100/. 

• aprobovaní učitelé 
• finanční prostředky 
• začlenit zdravotní TV řádně do rozvrhu vyuč. hodin 
• zkvalitnit spolupráci s lékaři 
• jiné důvody 

Jeden z respondentů označil za jiný důvod nepřítomnost oslabených žáků, jelikož se 

jednalo o sportovní školu. Druhý uvádí nedostatečný zájem ze strany žáků a rodičů. 

Úkol č. 4 : zjistit kvalitu spolupráce s lékaři při zařazování dětí do zdravotní TV 

Otázka č. 22, dotazník I : 

Zhodnoťte kvalitu spolupráce s lékařem (lékaři) při zařazování dětí do zdravotních 

skupin. 

Tabulka 8 : kvalita spolupráce s lékaři při zařazování dětí do zdravotních skupin 

hodnocení počet odpovědí počet v % 

velmi dobrá 2 9,09% 

uspokojivá 8 36,36% 

neuspokojivá 4 18,18% 

jiné hodnocení 7 31,81% 

nehodnoceno l 4,54% 

celkem 22 
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Obrázek 12 

Kvalita spolupráce s lékaři při zařazování dětí 
do zdravotních skupin 

4,54% 9,09% 

• velmi dobrá • uspokojivá • neuspokojivá 

• jiné hodnocení • nehodnoceno 

Z těchto výsledků je nutné vysvětlit údaje o jiném hodnocení: 

spolupráci s lékaři jen na úrovni poskytnutí lékařské zprávy zhodnotily 

4 respondenti 

spolupráci jako špatnou hodnotí 1 tazatel 

lékař(i) nespolupracují vůbec bylo uvedeno v 1 odpovědi 

- děti do zdravotních skupin lékaři nezařazují odpověděl 1 respondent 

Jedna odpověď byla neoznačena vůbec. Je zařazena do tabulky k položce nehodnoceno. 

Pro zkoumání tohoto úkolu jsem ještě zvolila doplňující údaje, poskytnuté od rodičů 

z dotazníku II . Domnívám se totiž, že by potřeba a iniciativa pro rozšiřování a 

zavádění zdravotní TV měla vycházet nejen od pedagogů, ale i od rodičů na doporučení 

lékařů. 
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Otázka č. 1, dotazník II : 

Domníváte se, že má Vaše dítě nějaký zdravotní problém? 

Tabulka 9: přehled o počtech dětí se zdravotními problémy, které jsou rodiči uváděny 

Zdravotní problém počet dětí počet v % 

ANO 14 42,42% 

NE 19 57,57% 

celkem 33 

Obrázek 8 

Přehled o počtech dětí se zdravotními 
problémy, které jsou rodiči uváděny 

• děti se zdravotním problémem 
• děti bez zdravotního problému 

Je potřeba vysvětlit, že výsledky této otázky jsou dosti zkreslené. Myslím si, že svoje 

žáky ve třídě znám natolik, že jsem schopna už pouhým pohledem posoudit, zda dítě má 

či nemá zdravotní problém. S určitostí musím konstatovat, že v mé třídě jsou další 3 

žáci trpící obezitou, 2 se špatným držením těla, jejichž rodiče uvedli v dotazníku, že 

jejich dítě nemá zdravotní problém. 
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Tabulka 10: přehled zdravotních problémů, jenž rodiče zaznamenali 

Druh oslabení počet dětí počet v % 

špatné držení těla 8 57,14% 

obezita 2 14,28% 

astma 1 7,14% 

ploché nohy 2 14,28% 

1 ledvina po plastice 1 7,14% 

celkem 14 

Obrázek 9 

Přehled zdravotních problémů, jenž rodiče 
zaznamenali 

• špatné držení těla • obezita 
• astma • ploché nohy 
• 1 ledvina po plastice 

Otázka č. 2, dotazník II: 

(pokud u předcházející otázky uvedli odpověď ANO, dítě má zdravotní problém) 

Doporučil lékař Vašemu dítěti nějaké opatření pro nápravu, omezení ve školní TV, 

rehabilitaci, či zařazení dítěte do zdravotní TV? 

51 



Tabulka 11: přehled lékařského doporučení u dětí se zdravotním problémem 

Doporučení lékaře počet dětí počet v % 

rehabilitace 2 14,28% 

cvičení 3 21,42% 

plavání 1 7,14% 

zdravotní TV 1 7,14% 

bez doporučení 7 50,0% 

celkem 14 

Obrázek 10 

Přehled lékařského doporučení u dětí se 
zdravotním problémem 

14,28% 

7,14% 7 ' 1 4 % 

• rehabilitace • cviky • plavání 
• zdravotní TV • bez doporučení 

Úkol č. 5 : zjistit zájem rodičů o zavedení předmětu zdravotní TV 

Otázka č. 3, dotazník II : 

Měl (a) byste zájem o to, aby se Vaše dítě účastnilo zdravotní tělesné výchovy? 
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Tabulka 12: přehled zájmu všech zúčastněných rodičů o zdravotní TV 

Rodiče dětí odpověď počet počet v % 

se zdravotním problémem ANO 12 85,71% se zdravotním problémem 

NE 2 14,28% 

celkem 14 

bez zdravotního problému ANO 11 57,89% bez zdravotního problému 

NE 8 42,10% 

celkem 19 

počet rodičů se zájmem o zdravotní TV 23 69,69% 

počet rodičů bez zájmu o zdravotní TV 10 30,30% 

celkem 33 

Obrázek 11 

Přehled zájmu všech zúčastněných 
rodičů o zdravotní TV 

• zájem o zdravotní TV B b e z zájmu o zdravotní TV 

Důvody rodičů při volbě odpovědi NE ( nemají zájem o zdravotní TV ) byly 

případech uvedeny mimoškolní sportovní aktivity. Tři neuvedli důvod žádný. 
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Pro zajímavost doplňuji ještě údaje, týkající se názoru rodičů o dostatečném množství 

2 vyučovacích hodin předmětu TV. Chci tím reagovat na pokyn MŠMT, ve kterém 

doporučuje všem základním školám zavést třetí vyučovací hodinu TV . Také 

v dokumentu Národní program rozvoje sportu pro všechny se hovoří o 2-3 vyučovacích 

hodinách TV jako nedostačující pro zdraví vývoj mladého organismu. 

Otázka č. 2, dotazník II: 

(pokud u předcházející otázky uvedli odpověď NE, dítě nemá zdravotní problém) 

Myslíte si, že je pro Vaše dítě dostačující tělesná výchova v rozsahu 2 vyučovacích 

hodin týdně? 

Tabulka 13: přehled vyjádření rodičů o dostačujícím množství předmětu TV a důvody 

jejich odpovědi 

Odpovědi rodičů dětí, které 

nemají zdravotní problém 

důvod počet počet v % 

mimoškolní sportovní aktivity 9 81,81% 

ANO více hodin je pro dítě vyčerpávající 1 9,09% 

bez udání důvodu 1 9,09% 

celkem odpovědí ANO 11 57,89% 

NE 

je to pro dítě zdravé, pohyb 

neuškodí 

6 75,0% 

lepší by byly 3-4 hodiny týdně 2 25,0% 

celkem odpovědí NE 8 42,10% 

celkem všech odpovědí 19 
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Obrázek 12 

Přehled vyjádření rodičů o dostačujícím 
množství předmětu TV a důvody jejich 

odpovědi 

• odpověď ANO • odpověď NE 

Úkol č. 6 : srovnat výsledky výzkumu realizovaného v Karlovarském kraji se 

školami pražskými a školami v Plzni a okolí 

Tabulka 14: srovnání výuky zdravotní TV na ZŠ v Praze, v Karlovarském kraji, 

v Plzni a okolí 

region počet škol počet v % 

Školy, na nichž se zdravotní Praha 18 85,71% 

TV vyučuje Karlovarský kraj 23 85,20% 

Plzeň a okolí 2 9,09 % 

Školy, na nichž se nevyučuje Praha 3 14,29% 

zdravotní TV Karlovarský kraj 3 11,10% 

Plzeň a okolí 14 63,63% 

Školy s výukou nepovinného Praha 0 0% 

předmětu zdravotní TV Karlovarský kraj 1 3,70% 

Plzeň a okolí 6 27,27% 
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Obrázek 12 

Obrázek 14 

ZŠ s výukou zdravotní TV 
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I Praha • Karlovarský kraj • Plzeň a okolí 

• Řadal 

ZŠ bez výuky zdravotní TV 

Praha 
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kraj 
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14,29% 11,10% 63,63% 

• Praha • Karlovarský kraj • Plzeň a okolí 
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Obrázek 12 

ZŠ s výukou zdravotní TV formou 
nepovinného předmětu 
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6 DISKUSE 

V této části se věnuji průběhu realizace diplomové práce a problematice výzkumu, 

jehož tématem byla zdravotní TV na základních školách v Plzni a okolí. Pro srovnání 

předkládám některé informace o situaci zdravotní TV na základních školách 

v minulých letech. Nastiňuji svoje postřehy a vyjadřuji se k tématu prostřednictvím 

zkušeností z pedagogické činnosti. 

Při shromažďování informací jsem využila internetu a prostřednictvím e-mailových 

adres jsem jednotlivě kontaktovala patřičné instituce. Žádala jsem je o poskytnutí 

informací ohledně zdravotní TV na základních školách a zda byl již nějaký výzkum na 

toto téma prováděn. 

Oslovila jsem nejprve ministerstvo školství, to mě odkázalo na úřad pro informace 

ve vzdělávání. Na jejich doporučení jsem oslovila výzkumný ústav pedagogický a 

ministerstvo zdravotnictví, které mě obracelo opět na ministerstvo školství. Veškeré 

konání bylo tedy neúspěšné. 

Na stejné téma jsem telefonicky hovořila s MuDr. Jaroslavem Novákem z Ústavu 

tělovýchovného lékařství v Plzni. Nabídl mi výzkum, který byl prováděn na středních 

školách. To bohužel nebylo pro mojí práci přínosné. 

Velký problém nastal při získávání vyplněných dotazníků. Netušila jsem, že bude 

tolik škol k mé žádosti přistupovat tak pasivně a že nebudou reagovat ani na výzvu 

realizátora celého projektu. 

Za relativní úspěšnost jsem vděčná Dr. Bursové a jejím studentům ze Západočeské 

pedagogické fakulty v Plzni. Jejich zásluhou se podařilo návratnost dotazníků na 

území Plzně uskutečnit alespoň z 53,12 %. Protože jsem se nemohla spokojit 

s takovýmto výsledkem, rozšířila jsem okruh zkoumaného vzorku do okolí Plzně a 

doufala, že venkovské školy budou vstřícnější. Bohužel se situace opakovala ještě 

v horší podobě. Pouze 25% škol spolupracovalo. 

Tuto skutečnost si vysvětluji tím, že: 

1. Neměla jsem možnost jednotlivé základní školy osobně navštívit a vyžádat si 

jejich aktivitu, vzhledem k mé profesi učitelky na ZŠ. 
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2. Dle mého názoru mnohé z nespolupracujících škol zdravotní TV neprovozují a 

z tohoto důvodu se domnívali, že je bezpředmětné se dotazníkem vůbec 

zabývat. Soudím tak, dle telefonických hovorů, které na toto téma se mnou 

vedli učitelé dvou základních škol. Současně panují také obavy zmožného 

špatného dopadu na vizitku školy. 

3. Ze své zkušenosti vím, že jsou učitelé kromě přímé pedagogické činnosti 

zatíženi také mnohými administrativními záležitostmi. V neposlední řadě se na 

školách potýkají se změnou stávajícího vzdělávacího programu vzhledem 

k novému rámcovému vzdělávacímu programu. To vše samozřejmě obnáší 

mnohé časové investice. 

4. Podle mého názoru, se mnozí pedagogové problematikou zdravotní TV 

nezabývají, jelikož se současná základní škola musí prezentovat 

„zajímavějšími" a tudíž žádanějšími nabídkami činností, které zvyšují prestiž 

školy. Veřejnost, rodiče a celá společnost totiž upřednostňuje jiné 

„perspektivnější" zájmy (informatika, cizí jazyky), kterým zdravotní TV 

nemůže konkurovat. Školy takovému tlaku podléhají a to je dle mého názoru 

také jeden z hlavních důvodů kritické situace zdravotní TV na ZŠ. 

Pokorný uvádí (16, str.8), že ve školním roce 1999/2000 ze 40 škol Praha-východ 

pouze 2 základní školy byly s oddělením zdravotní TV a v Ústí nad Labem ve 

školním roce 1995/1996 z 19 škol měly také pouze 2 základní školy oddělení 

zdravotní TV. Z toho se dá usoudit, že se v současné době zdravotní TV zabývá více 

škol, ale přesto se tento stav nedá hodnotit za uspokojující. 

K obnovení a znovu rozšíření zdravotní TV chybí, dle údajů Pokorného, finanční 

prostředky (25-50%), dále odborně připravený pedagog (20-25%) a prostory pro 

cvičení (15-20%). Dá se říci, že tyto údaje se shodují se současností a že se podmínky 

příliš nezlepšily. Z výzkumu je patrné, že právě finanční stránka tíží 42,42% 

respondentů. Do těchto prostředků se dá zahrnout i chybějící vybavené prostory 

k realizaci zdravotní TV. Aprobovaný učitel chybí u 12,12% dotazovaných. Zde je 

možno shledat určité pozitivní změny. Domnívám se, že je to způsobeno dobře 

fungujícím systémem doškolování pedagogů v centrech vzdělávání a kvalitně 

připravenými absolventy pedagogických fakult. Nový problém se objevil u 27,27% 
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potýká s nespolupracujícími lékaři. Pokorný také upozorňuje na rozpad organizačního 

zabezpečení osy: školní lékař - ředitel školy - tělovýchovný pedagog. 

Prostřednictvím výzkumné práce jsem měla možnost proniknout do problematiky 

dětských lékařů. Jak výsledky dokazují, jejich spolupráce s učiteli není na dobré 

úrovni. Z výpovědi rodičů se také ukázalo, že mnohá doporučení lékařů je 

nedostačující a zájem na zlepšení zdravotního stavu dítěte není příliš uspokojivý. O 

zdravotním stavu dítěte informují pouze rodiče, kteří si mnohdy neuvědomují 

závažnost a důležitost sdělení. Pedagog je vystavován rizikům, která s tím souvisejí a 

mnohdy může nevědomě způsobit dítěti újmu. Dle mého názoru by zdravotní TV mělo 

navštěvovat mnohem více dětí, i z preventivních důvodů, než je uváděno ve 

výsledcích práce (2,34% oslabených dětí). Soudím tak podle sdělení Koliska (7, str.5), 

který upozorňuje až na 20% dětí, které trpí vadným držením těla. Nemohu totiž 

souhlasit se sdělením, uváděným v dotazníku, že chybí zájem rodičů a je nedostatek 

dětí. Z toho vyplývá, že spolupráce lékařů má jisté rezervy. 

Domnívám se, že právě z aktivity lékařů by měl být vytvářen tlak na rodiče a 

prostřednictvím nich také na školu. Jsem skeptická v tom, že by se v brzké době 

změnil postoj vedení škol a pedagogů, a že by se zdraví dětí stalo třeba prioritou 

školy a jednou z klíčových kompetencí nového školního učebního plánu. 

„Naše dítě má být pro budoucí život především úspěšné." Zaznělo na školení, týkající 

se tvorby nového vzdělávacího programu z úst pedagogů školy, kde působím. 

Z toho vyplývá, že hodnoty dnešní lidské společnosti směřují jen k úspěšnosti, 

uplatnění v životě, dosažení cílů, které vedou k uspokojování materiálních potřeb. 

Proto si myslím, že právě obory zdravotnictví a školství by měly přinejmenším 

reagovat na tak vážnou situaci jakou je zdravotní stav našich dětí. Měli by také 

spolupracovat na tom, aby docházelo k uvědomění si skutečnosti, že především 

ZDRAVÍ vede ke kvalitnímu životu. 

Škola a učitelé by měli být pro dítě příkladem, vzorem a návodem jak vést svůj 

život ke zdraví. Podle svých zkušeností se domnívám, že v mnohých případech se 

tomu tak neděje. 

Podle mého názoru není vhodné umístění automatům se sladkostmi, brambůrky, 

reklamními nápoji, které v žádném případě nepřispívají ke zdraví našich dětí. 
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Myslím si, že by bylo prospěšné, oprostit se od množství učiva, hromadění kvant 

informací, které považujeme za nejdůležitější na úkor tělesné výchovy nebo jiných 

výchov, abychom to tzv. „dohnali" a dáme přednost prostým kvalitám. 

Přála bych si, aby bylo v ročnících maximálně do dvaceti dětí. Vznikl by tím ve 

třídách větší prostor pro různé tělovýchovné aktivity o přestávkách i během 

vyučování. Učitel by měl více možností vyhovět potřebám dítěte a zaměřit se na jeho 

individualitu. 

Doufám, že přijde doba, kdy bude automaticky postaráno o zdravotně oslabené dítě 

a bude mu věnována patřičná péče. 
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7 ZÁVĚR 

V závěrečné části mohu potvrdit, že se podařilo všechny stanovené úkoly splnit. Na 

základě výzkumu a v souladu se stanovenými hypotézami mohu učinit tyto závěry: 

Hypotéza č. 1 : domnívám se, že zdravotní TV jako povinný předmět nebude 

vyučovat žádná z dotazovaných škol, ale odhaduji, že 20% škol zahrnuje zdravotní TV 

do nepovinných předmětů 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Povinný předmět zdravotní TV je zaveden ve dvou 

školách a 27,27% základních škol realizuje zdravotní TV v nepovinných předmětech. 

Hypotéza č. 2 : z celkového počtu žáků, kteří pravidelně cvičí v oddělení zdravotní 

TV, budou tvořit zdravotně oslabení žáci 5-7% a zdravotně postižení do 1% 

Výzkum prokázal, že v oddělení zdravotní TV pravidelně cvičí 2,34% oslabených 

žáků a 0,10% dětí se zdravotním postižením. Hypotéza se potvrdila pouze z jedné části. 

Hypotéza č. 3 : důvodem pro nezavedení zdravotní TV bude nejvíce zastoupen 

finanční problém 

Hypotéza se potvrdila, finanční problémy byly označeny ve 42,42%. Rozvrhové 

obtíže se objevily ve 27,27%, aprobovaní učitelé a spolupráce s lékaři se shodují ve 

12,12% a 6,06% uvádí jiné důvody. 

Hypotéza č. 4 : předpokládám, že spolupráce s lékaři nebude příliš kvalitní spíše 

méně uspokojivá 

Spolupráci s lékaři uspokojivě hodnotilo 36,36% učitelů. Dalo by se říci, že se 

hypotéza nepotvrdila, vzhledem knejvyšší hodnotě, ale 31,81% uvádí jiné hodnocení 
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nezařazují děti do zdravotních skupin). 18,18% je uváděna neuspokojivá spolupráce a 

pouhých 9,09% ji označilo za velmi dobrou. Z těchto údajů vyplývá, že hypotéza je 

pravdivá. 

Hypotéza ě. 5 : ze strany rodičů bude zájem o zavedení předmětu zdravotní TV 

přesahovat 70%. 

Pravdivost hypotézy se potvrdila. Projevený zájem rodičů o zdravotní TV činí 

69,69%. 

Hypotéza č. 6 : výsledky výzkumů pražských škol a karlovarského kraje budou 

srovnatelné se školami plzeňskými 

Hypotéza nebyla potvrzena a to z následujících důvodů. Výuka zdravotní TV probíhá 

na školách v Praze srovnatelně s Karlovarským krajem (85,71% a 85,20%). Školy 

v Plzni a okolí značně zaostávají s 9,09%. 

Bez výuky zdravotní TV je v Plzni a okolí 63,63%, v Praze 14,29% a podobný výsledek 

je v Karlovarském kraji 11,10%. 

Formou nepovinného předmětu je zdravotní TV realizována na plzeňských školách ve 

27,27%, v Karlovarském kraji ve 3,7% a v Praze se tato forma výuky neprovádí. 

Vzhledem kvýše uvedeným údajům mohu konstatovat, že cíl diplomové práce, 

zmapovat současný stav zdravotní TV na základních školách v Plzni a okolí, byl 

naplněn. 

V diskusní části byly nastíněny problémy, které jsou důvodem neuspokojivé situace 

zdravotní TV. Kroky, směřující k pozitivnímu vývoji bych shrnula do těchto opatřeních: 

1. Domnívám se, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR by mělo mít 

jednu ze základních priorit výchovy a vzdělávání zdraví dětí a dospět tak k výchově 

zdravého a kvalitního člověka. 
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2. Zavedení zdravotní TV na každé základní škole by mělo být samozřejmostí a dle 

mého názoru by nemělo vycházet jen z vůle vedení škol a iniciativy pedagogů. 

3. K výše uvedenému je potřeba vytvořit na školách vhodné podmínky a ty jsou 

zajištěny většinou prostřednictvím finančních prostředků. Díky nim je možné řešit 

i další, z výzkumu prokázaný, problém s rozvrhovými obtížemi. Neméně důležitá je 

také motivace a účelná kontrola. 

4. Doporučovala bych spolupráci resortů zdravotnictví a školství, aby se podíleli na 

informovanosti veřejnosti a apelovali na nežádoucí trend moderní doby, který 

přispívá k opačným efektům, než jaký lidský organismus ke svému zdraví potřebuje. 

5. V oblasti lékařství navrhuji věnovat větší pozornost prevenci. O zdravotním stavu 

dostatečně informovat nejen rodiče, ale také patřičného vyučujícího prostřednictvím 

kvalitní lékařské zprávy s doporučením nápravy apod. 

6. Ředitelům škol přeji, aby dokázali obhájit a prosadit si zdravotní TV, aby odolali 

tlaku veřejnosti podléhající požadavkům moderní doby. 

7. Pedagogům navrhuji, aby nepodhodnocovali tělesnou výchovu. Nezaměřovali se 

pouze na výkony, ale aby zařazovali pravidelně zdravotní cviky, zapojovali 

tělovýchovné chvilky do vyučování, využívali přestávky k aktivnímu odpočinku. A 

prostřednictvím těchto opatření se snažili o snižování počtu zdravotně oslabených dětí. 

64 



8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1. Adamírová, J. a kol. Zdravotní tělesná výchova: učební text pro školení cvíčitelů 

ZRTV3. a 2. třídy. Praha: Olympia, 1988 

2. Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000 

3. Havlínová, M., aj. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál, 1998 

4. Havlínová, M., Vildová, Z. Škola podporující zdraví. Praha: Státní zdravotní 

ústav, 1999 

5. Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro 

studující FTVS UK. Praha: Karolinum, 2003 

6. Kolektiv autorů. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Brno: 

Masarykova univerzita, 1999 

7. Kolisko, P. Integrační přístupy v prevenci vadného držení těla a poruch páteře u 

dětí školního věku. Olomouc: 2003 

8. Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: Jihočeská 

univerzita, 2001 

9. Kubálková, L. Pohyb v prevenci a péči o zdraví. Praha: Univerzita Karlova, 2000 

10. Kubánek, B. Základy zdravotní tělesné výchovy pro žáky základních škol. 

Olomouc: Hanex, 1995 



11. Kyralová, M., Matoušova, M. a kol. Zdravotní tělesná výchova II. část. Praha: 

Onyx, 1995 

12. Maňák, J. a kol. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: Masarykova 

univerzita, 1994 

13. Matoušová, M. a kol. Zdravotní tělesná výchova I. část. Praha: Onyx, 1992 

14. Mužík, V., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 1997 

15. Pernicivá, H. a kol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993 

16. Pokorný, I. Zdravotní tělesná výchova pro 1. stupeň základní školy. Ústí nad 

Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2000 

17. Srdečný, V. Zvláštní tělesná výchova na ZŠ. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 

1983 

18. Srdečný, V. a kol. Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1982 

19. Strnad, P. Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených. Praha: SPN, 

1989 

20. Václavek, P. Zdravotní tělesná výchova na základních školách ve vybraných 

okresech Karlovarského kraje. Praha: PedF UK, 2004 

21 Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, 

Zdraví pro všechny v 21. století. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2003 



Periodika 

22. Plnění Národního programu rozvoje sportu pro všechny v ČR v základních a 

středních školách. Tělesná výchova a sport mládeže, 69. Roěník 7/2003, str. 13 

23. Plzeňský sport 2004/5. Plzeň: Plzeňská sportovní unie 

WWW Dokumenty 

24. AŠSK. Krajská rada AŠSK [cit. 2005-09-19]. 

Dostupný z: < URL: http://www.volny.cz/soutezeassk/> 

25. Česká asociace sport pro všechny [cit. 2005-09-15]. 

Dostupný z: <URL: http://www.caspv.cz/page.php?pgeld=2> 

26. Česká asociace sport pro všechny. Zdravotní tělesná výchova [cit. 2005-09-15]. 

Dostupný z: < URL: http: //www.caspv.cz/activity.php?pgeld=61> 

27. Ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004-2006. Usnesení vlády České 

republiky ze dne 9. července 2003 č.673 [cit. 2005-08-26]. Zpracovatel ČSTV. 

Dostupný z: < URL: http://www.cstv.cz/informaceprovas/vladni/smery_2003-

2006.doc > 

28. Kompletní pedagogická dokumentace vzdělávacího programu Národní škola, č.j. 

15724/97-20. Zpracovatel: MŠMT, 29.4. 2002 [cit. 2005-07-02]. 

Dostupný z : < URL: http://www.msmt.cz/Files/DOC/SPUP_komplet_4hod.doc> 

67 

http://www.volny.cz/soutezeassk/
http://www.caspv.cz/page.php?pgeld=2
http://www.caspv.cz/activity.php?pgeld=61
http://www.cstv.cz/informaceprovas/vladni/smery_2003-
http://www.msmt.cz/Files/DOC/SPUP_komplet_4hod.doc


29. Kompletní pedagogická dokumentace vzdělávacího programu OBECNÁ ŠKOLA, 

č.j.12035/97 20 aktualizace k 1.9. 2005 [cit. 2005-09-10]. 

Zpracovatel: MŠMT, učební dokumenty 16.5.2005. 

Dostupný z : <URL: http://www.msmt.cz/Files/DOC/SPUP_komplet_4hod.doc > 

30. Kompletní pedagogická dokumentace vzdělávacího programu Základní škola, čj. 

16 847/96-2, včetně všech změn a doplňků-aktualizace k 1. září 2005 

[cit. 2005-09- 16]. Zpracovatel: MŠMT dne 16.5.2005 

Dostupný z: < URL : http://www.msmt.cz/_DOMEK/> 

31. Metodický návod k přihlášce do projektu centra sportu AŠSK ČR 

[cit. 2005-09- 12]. 

Dostupný z: <URL: http://www.ftvs.cuni.cz/assk/pagegen.asp?> 

32. Národní program rozvoje sportu pro všechny. Usnesení vlády č.17 ze dne 

5.ledna 2000 [cit. 2005-07-02]. Zpracovatel: MŠMT. 

Dostupný z < URL: http://www.cstv.cz/zdrojeinformaciprovas-

zdruzenesubjekty.php > 

33. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání čj. 25846/2005-2. 

Zpracovatel: VUP Praha. [cit. 2005-07-02] 

Dostupný z: < URL: http://www.vuppraha.cz/index.php? > 

34. Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní vzdělá-

vání od 1.9. 2005 č.j. 19902/2005-22. [cit. 2005-09-10 ] Zpracovatel: MŠMT 

v Praze dne 16.5.2005. 

Dostupný z: < URL: http://www.msmt.cz/Files/DOC/SPUP_komplet_4hod.doc > 

35. Škola podporující zdraví, [cit. 2005-06-20] 

Dostupný z : < URL: http: //www.brana.cz/zdrskola> 

68 

http://www.msmt.cz/Files/DOC/SPUP_komplet_4hod.doc
http://www.msmt.cz/_DOMEK/
http://www.ftvs.cuni.cz/assk/pagegen.asp
http://www.cstv.cz/zdrojeinformaciprovas-
http://www.vuppraha.cz/index.php
http://www.msmt.cz/Files/DOC/SPUP_komplet_4hod.doc
http://www.brana.cz/zdrskola


9 SEZNAM ZKRATEK 

AŠSK Asociace školních sportovních klubů 

ČASPV Česká asociace sportu pro všechny 

MŠMT ČR - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky 

NPRS Národní program rozvoje sportu pro všechny 

PSU Plzeňská sportovní unie 

RPPV (MŠ) - Rámcový program předškolní výchovy (mateřské školy) 

RVP Rámcový vzdělávací program 

SPV-ZRTV - Sport pro všechny-zdravotní TV 
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Příloha 1 : Seznam kontaktovaných škol v Plzni 

Speciální školy při FN alej Svobody 80, Plzeň 

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov Vřesinská 155/17, Plzeň 

Základní škola Americká 2404/30, Plzeň 

Základní škola Baarova 2564/31, Plzeň (zaměření na pozemní hokej, házenou) 

Základní škola Brněnská 1040/36, Plzeň 

Základní škola Brojova 1940/13, Plzeň 

Základní škola Benešova Doudlevecká 35, Plzeň (zaměření na lední hokej) 

Základní škola E. Krásnohorské 10, Plzeň (zaměření na judo, házenou, 

sport.gymnastiku, běžecké lyžování) 

Základní škola Gerská 1246/32, Plzeň 

Základní škola Habrmannova 2269/45, Plzeň 

Základní škola Chválenická 360/17, Plzeň (zaměření na basketbal, badminton) 

Základní škola Kralovická 1695/12, Plzeň (zaměření na hokejbal) 

Základní škola Maličká 469/1, Plzeň 

Základní škola Martina Luthera Plzeň Školní náměstí 1, Plzeň 

Základní škola Masarykova Jiráskovo náměstí 10, Plzeň 

Základní škola Na Dlouhých 1129/49, Plzeň 

Základní škola Nade Mží 734/1, Plzeň 

Základní škola nám. Míru 2442/6 

Základní škola náměstí Odboje 550/18, Plzeň (zaměření na házenou) 

Základní škola Národní 76/1, Plzeň Újezd 

Základní škola Plzeň Tylova 931/15, Plzeň 

Základní škola Průkopníků 290/9, Plzeň Křimice 

Základní škola Přeuěilova 320/12, Plzeň Litice 

Základní škola Rodinná 965/39, Plz eň (zaměření na fotbal, basketbal, všeobecnou TV) 

Základní škola Schwarzova 2393/20, Plzeň 

Základní škola Skupova 2589/22, Plzeň 

Základní škola Slovanská alej 2072/13, Plzeň 
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Základní škola Sokolovská 1165/54, Plzeň (zaměření na moderní gymnastiku, 

volejbal) 

Základní škola Terezie Brzkové 831/35, Plzeň (zaměření na fotbal, plavání) 

Základní škola Tyršova U školy 7, Plzeň-Černice 

Základní škola Zábělská tř. 25, Plzeň 

Základní škola Západní 1597/18, Plzeň (zaměření na atletiku, fotbal, lukostřelbu, 

vodní pólo, moderní gymnastiku, sportovní tanec) 
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Příloha 2 : Seznam kontaktovaných škol v okolí Plzně 

Základní škola Školní 48, Dobřany 

Základní škola Školní 229, Dýšina 

Základní škola Komenského 154, Chlumčany 

Základní škola Chotíkov 173 

Základní škola Kozolupy 1 

Základní škola Ledce 

Základní škola Školní 198, Líně 

Základní škola Černínská 296, Město Touškov 

Základní škola Školní 901, Nýřany 

Základní škola Masarykovo nám. 54, Starý Plzenec 

Základní škola Komenského 126, Šťáhlavy 

Základní škola Čižická 344, Štěnovice 

Základní škola Americká 146, Třemošná 

Základní škola Tymákov 

Základní škola Jakuba Husníka 527, Vejprnice 

Základní 3kola Hornická 300, Zbůch 

Základní škola Školní 197, Zruč 

Základní škola Plzeň Na Hůrkách 227/5, Plzeň Radčice 

Základní škola s mateřskou školou Školní 69, Tluěná 

Základní škola Tyršova U Školy 92/7, Plzeň Černice 
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Příloha 3 : Přehled klubů zdravotní TV organizovaných 

ČASPV v Plzni 

Bílá Hora 

Bolevec 

Hradiště 

Košutka 

VŠSK PeF ZČU 

Křimice 

Radčice 

Studio J+A 

Studio 22 

Sport centrum 

KRS Nová Hospoda 

Sport Relax Handicap 
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Příloha 4 : Přehled zdravotní TV v klubech PSU 

Bílá Hora 

TJ Božkov 

SK Bukovec 

Sokol Hradiště 

Sokol Košutka 

TJ Litice 

TJ Újezd 

ČSAD Plzeň 

Lokomotiva 

Slavia 1912 

VŠSK PeF ZČU 

TJ Union 

Slavia VŠ 

Slavoj Plzeň 

Skvrňany 

Červený Hrádek 

Sokol Radčice 

Budo sport 

ŠBU Narama 

KRS Nová Hospoda 

SK Plzeň - Bolevec 
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Příloha 5 : Vzor dotazníku I - pro učitele TV a zdravotní TV 
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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 
společně 

s Univerzitou Palackého v Olomouci, Fakultou tělesné kultury 
předkládá 

dotazník pro učitele, kteří vyučují tělesnou vvchovu a zdravotní tělesnou výchovu. 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

níže zpracovaný dotazník je jedním z těch, který má posloužit ke zjištění stavu vyučovacího 

předmětu zdravotní tělesná výchova na našich školách. Je součástí rezortního výzkumného 

úkolu, vyhlášeného MŠMT pod identifikačním kódem LS 0306, jehož cílem je zlepšení stavu 

zdravotně oslabených žáků a studentů ve vzdělávacím systému České republiky. Výstupem 

má být m.j. návrh doporučení MŠMT, na koncepční řešení kvalitativně vyšší úrovně výchovy 

a vzdělávání našich dětí a mládeže kpéči o vlastní zdraví v rámci výše zmíněného 

vyučovacího předmětu. 

S ohledem na závažnost výzkumného projektu programu „Výzkum pro státní správu", 

s vyústěním do pedagogické praxe věřím, Vážení pedagogové, že dotazník pečlivě vyplníte a 

pošlete jej na mze uvedenou adresu do 10. 3. 2005. 

Dotazník si prosím nejprve přečtěte. Pak si připravte potřebná data a materiály a na 

příslušných místech vyplňte tabulky čísly, odpovězte na otevřené otázky slovně, případně 

letopočtem a položky jednotlivých otázek, označené písmeny, zřetelně zakroužkujte a 

vyjádřete tak své mínění, svoji zkušenost. Prosím Vás o pravdivé odpovědi odpovídající 

skutečnosti, dotazník není mířen proti Vám. Tento výzkum, do kterého se jistě zapojíte, je 

tématem mojí diplomové práce. Jejím cílem je zmapovat současný stav zdravotní tělesné 

výchovy na plzeňských základních školách. 

Za Vaši spolupráci předem upřímně děkuji. 

Lenka Šmolková 
Krajní 4 
318 04 Plzeň 
e-mail: lenka .smolkova@seznam.cz 

Dotazy můžete klást, kromě e-mail adresy také na tel.: 777 58 06 76. 

třesný název a adresa školy 

^méno a příjmení učitele 

telefon: 

mail: 

1 

mailto:lenka.smolkova@seznam.cz


1. Na které vysoké škole, fakultě a ve kterém roce jste ukončil studium? 

rok: 

2. Jakou tělovýchovnou kvalifikaci jste vysokoškolským studiem získal(a)? 

A) pro I. stupeň ZŠ s prohloubenou TV B) pro II. stupeň ZŠ 

C) pro střední školy 

D) jinou (uveďte jakou) 

E) nemám tělovýchovnou kvalifikaci 

3. Kvalifikaci vyučovat zdravotní tělesnu výchovu (dále zdravotní TV) jste získal(a): 

A) v rámci vysokoškolského studia tělesné výchovy 

B) postgraduálním specializačním kursem, pořádaným (kým, termín konání) 

C) odborným rekvalifikačním kursem, pořádaným (uveďte prosím vzdělávací instituci a 

termín konání) 

D) rehabilitačním, fyzioterapeutickým vzděláním 

E) nemám kvalifikaci pro zdravotní TV 

4. Vyjádřete počtem let dobu Vaší pedagogické praxe: 

5. Kolik let vyučujete, nebo jste vyučoval(a) tělesnou výchovu? 

6. Kolik let vyučujete, nebo jste vyučoval(a) zdravotní TV? 

7. Kolik vzdělávacích seminářů ze zdravotní TV jste po získání kvalifikace pro zdravotní 

TV absolvoval(a) a ve kterém roce jste se účastnil(a) posledního semináře? 
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8. Vyučujete zdravotní TV v současné době? 

ano celkový počet hodin v týdnu 

ne výuka zdravotní TV byla zrušena ve šk.r z těchto důvodů: 

A) nedostatečné materiální vybavení (uveďte prosím jaké) 

B) rozvrhové obtíže 

C) nedostatek finančních prostředků 

D) jiné důvody (uveďte prosím jaké): 

9. Jak získáváte potřebné informace o zdravotním stavu žáků (studentů) zařazených do III. 

zdravotní skupiny? (Vyjádřete prosím i stručné hodnocení.) 

A) od praktického lékaře pro děti a dorost B) od tělovýchovného lékaře 

C) od rodičů D) jiné zdroje informací (uveďte prosím jaké) 

(místo pro hodnocení) 

10. Kdo dává podnět k osvobození žáka (studenta) od tělesné výchovy? 

A) praktický lékař pro děti a dorost B) tělovýchovný lékař 

C) rodič D) uveďte prosím i jinou zkušenost. 

11. Jaké důvody jsou uváděny k osvobození žáků (studentů) od tělesné výchovy? 



12. Kolik žáků (studentů) z celkového počtu žáků (studentů) ve třídách v nichž vyučujete 

TV, je zdravotně oslabeno, se zdravotním postižením, a osvobozeno od TV? 

Třída, 

ročník 

Počet 
žáků 
celkem 

z toho 

hoši dívky 

z toho 
zdravotně 
oslabení 
hoši dívky 

z toho 
zdravotně 
postižení 
hoši dívky 

z toho 
osvobození 
od TV 
hoši dívky 

13.Kolik žáků (studentů) z celkového počtu žáků (studentů) ve třídách v nichž vyučujete 

TV, je zařazeno do povinné TV s úlevami, vzhledem ke zdravotnímu oslabení či postižení? 

Třída, 

ročník 

počet žáků v povinné TV s 

úlevami 

Třída, 

ročník 

hoši dívky celkem 

14. Kolika vyučovacími hodinami v týdnu je zdravotní TV na škole pro žáky (studenty) 

III. zdravotní skupiny zabezpečena? (Do součtu zahrňte i vyučovací hodiny vašich kolegů 

(kolegyň), kteří spolu s Vámi na škole také vyučují zdravotní TV.) hod. týdně. 

15. Pokud znáte důvody, podle nichž byl žák (student) zařazen do III. zdravotní skupiny, 

(opíráte se o vyjádření lékařů a své profesní znalosti), uveďte prosím počty u níže uvedených 

oslabení. Pokud důvody neznáte, místo čísla u jednotlivé položky uveďte prosím nemohu se 

vyjádřit. /Jedná se o žáky, (studenty) které Vy vyučujete./ 

A) oslabení pohybového systému 
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B) oslabení dýchacího systému 

C) oslabení oběhového systému 

D) oslabení neuropsychická (např. dětská mozková dysfunkce...) 

E) oslabení gynekologická 

F) oslabení metabolická (např. obezita, cukrovka) 

G) oslabení smyslová 

H) jiná oslabení (specifikujte prosím jaká a číslem vyjádřete počet žáků) 

16. Kolik zdravotně oslabených a zdravotně postižených žáků (studentů) pravidelně cvičí 

v oddělení (odděleních) zdravotní TV na celé vaší škole? (Tj. včetně oddělení vašich kolegů.) 

zdravotně oslabení zdravotně postižení celkem 

hoši dívky hoši dívky hoši dívky 

17. Kolik žáků (studentů) dochází do vaší školy? 

Hoši Dívky Celkem 1 

ll 
18. Vyjádřete prosím procentem Váš kvalifikovaný odhad žáků (studentů), kteří 

by potřebovali pravidelnou školní zdravotní TV (myšleno z celkového počtu žáků 

(studentů) vaší školy. a) % 

b) je obtížné se vyjádřit (uveďte prosím důvod). 

19. V případě, že se na vaší škole nerealizuje zdravotní TV, která opatření by bylo třeba 

podle vašeho názoru učinit, aby byl zmíněný vyučovací předmět pro zdravotně oslabené a 

postižené zaveden? 

AJ aprobovaní učitelé B/ finanční prostředky 

C/ začlenit zdravotní TV řádně do rozvrhu vyučovacích hodin 

D/ zkvalitnit spolupráci s lékaři E/ jiné (uveďte prosím jaké(á)) 
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20. Znáte „Metodický pokyn k postupu praktických lékařů pro děti a dorost při posuzování 

zdravotní způsobilosti k tělesné výchově na základních školách a středních školách?" -

Č.j.: OZP/ 3-2542-6.11.1995. (Prosíme o pravdivé sdělení.) 

a) ano b) ne 

21. Znáte nějaký jiný materiál (směrnici, pokyn, předpis MZ...), který informuje lékaře o 

organizaci péče o zdraví při provádění tělesné výchovy a sportu? 

22. Zhodnoťte kvalitu spolupráce s lékařem (lékaři) při zařazování dětí do zdravotních skupin. 

A) velmi dobrá B) uspokojivá C) neuspokojivá 

D) jiné hodnocení 

23. Místo pro vyjádření doplňujícího názoru nebo vysvětlení k otázkám a položkám 

uvedeným v dotazníku. 

(Velmi Vás prosíme, po v y p l n ě n í ještě jednou překontrolujte správnost Vašich odpovědí 

a přítomnost nevyplněných položek. Při nejasnostech se obraťte na jednu z výše uvedených 

adres. Oceníme, když vyplněný dotazník nám zašlete co nejdříve.O výsledcích celé studie Vás 

budeme informovat prostřednictvím časopisu Tělesná výchova a sport mládeže a na 

internetových stránkách obou fakult.) 
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Příloha 6 : Vzor dotazníku II - pro rodiče 
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\ T f v r Jf • v Vazem rodíce, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Je součástí mé 
diplomové práce, jejímž tématem je zjišťování stavu zdravotní tělesné výchovy na základních 
školách. Dotazník je anonymní, zjišťuje pouze Váš názor. 

Děkuji Vám za projevený zájem a ochotu se vyjádřit. 
Lenka Šmolková 

1. Domníváte se, že má Vaše dítě nějaký zdravotní problém? (odpověď zakroužkujte) 

ANO NE 

Jaký? 

2. Pokudjste odpověděli ANO: 2. Pokudjste odpověděli NE: 

Doporučil dětský lékař nějaká omezení, re- Myslíte si, že je pro Vaše dítě do-
habilitaci, či zařazení do zdravotní tělesné stačující tělesná výchova v rozsa-
výchovy? hu 2 vyučovacích hodin týdně? 

ANO (Proč?) 

NE (Proč?). 

3. Měl(a) byste zájem o to, aby se Vaše dítě účastnilo zdravotní tělesné výchovy? 

ANO 

NE (Proč?) 



Příloha 7 : Struktura otázky v interview 

V dotazníku je uvedeno, že se na vaší škole vyučuje zdravotní TV. 

Zajímalo by mě: 

1. Jakou formou se zdravotní TV u vás vyučuje? 

Probíhá formou povinného předmětu, nepovinného předmětu nebo formou 

zájmového kroužku? 
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Příloha 8 : Metodický pokyn k postupu praktických lékařů 

pro děti a dorost při posuzování zdravotní způsobilosti 

k tělesné výchově na základních a středních školách 

Č.j.: OZP / 3 - 2542 - 6.11.1995 

Protože v poslední době dochází k nadměrnému a neodůvodněnému vyřazování žáků 

z povinné tělesné výchovy na školách, upozorňuje Ministerstvo zdravotnictví České 

republiky na nutnost uvážlivého postupu při tomto opatření a zvažování zdravotního 

stavu žáků. 

Vyřazení žáka z povinné tělesné výchovy (dále jen „Tv") je závažné rozhodnutí, 

protože souvisí nejen s dalším prováděním TV, ale má návaznost na zařazování do 

zaměstnání, přiznání změněné pracovní schopnosti a slouží i jako informace při 

posouzení branné schopnosti vojenskou správou. 

V praxi by k vyřazování žáka ze školní TV mělo docházet jen zcela ojediněle, a to ve 

většině případů k přechodnému vyřazení při akutním onemocněním, kdy se žák 

neúčastní školní výuky nebo jde o krátkodobou kontraindikaci při doznívání akutního 

onemocnění, které umožňuje školní výuku. 

Při onemocnění nebo oslabení chronického charakteru je třeba zvážit zařazení žáka 

do oddílu zdravotní Tv nebo doporučit účast na nepovinné TV s úlevami. I v těchto 

případech je vhodné indikovat jednu z forem TV, tedy pohybové aktivity, která by plně 

odpovídala potřebě organismu jako celku a potencovala oslabené tkáně a systémy. Čím 

je odchylka výraznější, tím intenzivnější by mělo být toto působení. Cílem 

tělovýchovné aktivity je specifické působení na oslabený organismus ke zvýšení 

celkové tělesné zdatnosti, posílení aktivního zdraví, omezení negativního působení 

oslabení a přímému ovlivnění původního postižení. 

Doporučuje se sledování odrazu cvičení na organismus, určování výkonnosti ve 

vztahu ke cvičení a nemocnosti ve vztahu ke cvičení. Dětští lékaři si v případě potřeby 

mohou vyžádat konzultaci lékaře oddělení tělovýchovného lékařství. 
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Děti zdravé, zařazené do I. nebo do II. zdravotní skupiny se účastní povinné TV. Děti 

oslabené a zařazené do II. zdravotní skupiny se mohou účastnit povinné TV s úlevami 

nebo zdravotní TV, která může pomocí specifických postupů zlepšit jejich zdravotní 

stav a funkční schopnosti. 

Nejčastější postižení ovlivňující zařazení do TV 

Podpůrně pohybový systém 

U ortopedických poruch je udržení svalové síly a svalového tonu nutné ke zlepšení 

nebo udržení funkce nejen hybného systému, ale celého organismu. Vyslovíme-li zákaz 

školní TV, musíme doporučit současně jinou vhodnou formu tělesné stimulace 

odpovídající příslušné poruše. 

Stavy po vrozených luxací kyčelních kloubů se změnami kolodiafízárních úhlů, 

choroba Legg-Calve-Perthes a Coxa vara adolescentium je třeba posuzovat 

individuálně. Podle stupně postižení může jít o zákaz, nebo jen omezení školní TV. Je 

vhodné doporučit plavání, cyklistiku, vodní sporty. Děti s vadným držením těla se 

skoliotickou deviací nevyřazujeme nikdy zcela z povinné TV. Vhodnou činností je 

zvláště plavání. Děti s lehkým stupněm strukturálních idiopatických skolióz 

s primárním zakřivením do 20 stupňů, kompenzovaným a bez subjektivních obtíží, 

doporučíme školní TV s vyloučením skoků a jednostranného zatěžování. U středně 

těžkých skolióz doporučujeme léčebnou tělesnou výchovu ( dále jen „LTV"). Morbus 

Scheuermann (juvenilní kyfóza) ve stavu floridním je kontraindikací TV. Postupně po 

stádiu klidového režimu zařazujeme LTV, zdravotní TV až povinnou TV. Závodní 

činnost je dlouhodobě omezena. Ploché nohy a jiné deformity nohou těžšího stupně 

vyžadují omezení povinné TV. Doporučujeme zdravotní TV, plavání. 

Infekční nemoci 

U stavu po infekční hepatitidě a mononukleóze nepovolujeme školní TV na dobu 6 

měsíců po normalizaci laboratorních vyšetření. V této době je velmi prospěšná LTV. 

Dýchací systém-po odeznění akutní fáze katarů horních i dolních dýchacích cest, 

angíny, ale i pneumonie, povolujeme, vzhledem k možnému vzniku komplikací a 
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recidiv, opětné zařazení do TV až po kontrole základních laboratorních vyšetření, 

nejméně po 14 denním odstupu od ukončení léčby. 

U bronchiálního astmatu působí příznivě opakovaná a dlouhodobá LTV, která působí 

příznivě nejen na zvýšení tělesné zdatnosti, ale i na pokles frekvence akutních 

exacerbací. 

Oběhový systém 

U dětí po operacích vrozených srdečních vad je zpravidla možná školní TV 

s omezením cvičení rychlostních a výkonů silových a vytrvalostních. Tyto děti 

zpravidla zařazujeme do zdravotní TV, po individuálním posouzení stavu podle typu 

srdeční vady a operačního výkonu. 

Děti po zánětlivém onemocnění srdce, které proběhlo bez následků, je možno zařadit 

do školní TV po dostatečném dlouhém odstupu od akutní fáze a po přísně individuální 

posouzení funkčního stavu. 

U kardiomyopaií schopnost ke cvičení posuzujeme individuálně podle vývoje a stádia 

choroby. Zpravidla je vhodná zdravotní TV. 

U neurovegetativní dystonie s výraznými projevy je TV významnou součástí léčby. 

Doporučuje se omezit extrémní rychlostní, silová a vytrvalostní cvičení. Děti 

zařazujeme do zdravotní TV. 

Hypertensi u dětí je nutno posuzovat individuálně. Opakované zjištěný vyšší krevní 

tlak než 140/90 mm Hg v klidu nebo vyšší systolický TK než 200 mm Hg při zátěži, 

posuzujeme prognosticky v souvislosti s rodinnou anamnézou a s kolísáním hodnot 

TTK při opakovaném vyšetření, které ověří reakci a stupeň adaptace oběhového 

systému na zátěž. 

Krevní choroby 

Hemofilie je zpravidla trvalou překážkou školní TV. Je vhodná LTV. 

Děti s anémiemi obvykle zařazujeme do školní TV s omezením namáhavých 

rychlostních a vytrvalostních výkonů. U anémií akutně vzniklých může přicházet 

v úvahu dočasné vyřazení ze školní TV. 
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Nemoci metabolické a endokrinní 

Chlapce s pubertální gynekomastií těžšího stupně vyřazujeme dočasně z TV, pokud o 

to požádají. Hlavně z hlediska psychologického. U stavů, kdy je oslabena činnost 

nadledvinek (m. Addisoni, vrozený adrenogenitální syndrom) u tareotoxikózy léčené 

tyreostatiky a u stavů po dlouhodobé nespecifické léčbě glukortikoidy indikujeme 

školní TV s omezením namáhavých vytrvalostních výkonů a pobytu na přímém letním 

slunci. Zařazení do zdravotní TV je vhodné. 

U obézních dětí je pohyb vedle diety zýkladní složkou léčby. Povinná školní TV se 

vhodně doplňuje zdravotní TV. U těžkých obezit omezujeme dlouhé pochody a skoky. 

Vhodná je jízda na kole, plavání, pádlování apod. Při zařazení je nutno respektovat 

možný ostych obézních při cvičení s populací normálních dětí. 

Děti s diabetem se zúčastňují školní povinné TV, případně zdravotní TV. Omezíme 

namáhavé vytrvalostní výkony. Cvičení má být každodenní, pravidelné a nikoli 

nárazové. Při plavání nemají být tyto děti sami. 

Nemoci ledvin 

Kontraindikací povinné TV jsou stavy chronické insuficience, těmto dětem 

zakazujeme TV trvale. U akutních stavů (glomerulonephritis ac., akutní močové 

infekce) vyřazujeme dítě ze školní TV na přechodnou dobu, poté zařazujeme do 

zdravotní TV. 

Stavy, kde funkce ledvin je sice zachována, ale je riziko z možného úrazu (geneze či 

hypoplazie jedné ledviny a jiné vrozené vady, pokud nejsou chirurgicky korigovány) 

vyžadují omezení takových cvičení, kde je zvýšené riziko úrazů, jako lyžování, 

kontaktní hry apod. 

Choroby nervového systému 

Při posuzování nervově nemocných dětí a jejich schopnosti k TV je třeba vycházet 

z klinického stavu a respektovat psychologický dosah rozhodnutí o případném zákazu. 

Děti zařazujeme do normální TV s omezením a do zdravotní TV. 

Děti s tzv. malým mozkovým postižením potřebují TV ve zvýšené míře, zejména 

zaměřenou na výchovu k normální hybnosti. To je možné částečně ve zdravotní TV. 
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Děti s epilepsií, pokud jsou léčeny a pravidelně sledovány, zařazujeme do školní TV 

se zvýšenou kontrolou. Zakazujeme cvičení ve výšce a plavání bez individuálního 

dozoru. 

Jedince s akutním nervovým postižením (otřes mozku po úraze nebo benigně 

proběhlá klíšťová encefalitida) je třeba vyřadit ze školní TV podle závažnosti stavu až 

na dobu šesti měsíců, případně jen na přechodnou dobu zařadit do zdravotní TV. 

Gynekologická onemocnění 

Při menstruaci, pokud je dbáno hygienických požadavků, není kontraindikace 

povinné TV. 

Poruchy ovariální funkce, vyžadují léčení, jsou zpravidla kontraindikací školní TV na 

kratší dobu. V akutním stadiu gynekologických zánětů je TV kontraindikována. Po 

vyléčení zařazujeme dívky do školní TV s vyloučením doskoků na určitou dobu. 

Nemoci smyslů 

Zrak - posuzování schopnosti dítěte ke školní TV bere v úvahu rizika, z nichž plyne 

nebezpečí pro dítě se špatnou zrakovou funkcí a se zvýšeným nebezpečím pro oko. Na 

místě je zcela individuální přístup. 

Při zařazování dětí s refrakčními vadami je riziko poranění sníženo, protože dětem do 

15 let jsou předepisována tvrzená skla. Kontraindikací ke školní TV jsou především 

myopie se změnami na očním pozadí a myopie nad 9 D. Nevhodná sou namáhavá 

cvičení, zejména se zvýšením statické síly, skoky a doskoky. Zakazujeme sportovní hry, 

při nichž je riziko přímého poranění oka soupeřem nebo spoluhráčem či náčiním. 

Zařazení do zdravotní TV je nanejvýš vhodné. 

Sluch - kontraindikace ke školní TV z hlediska ORL jsou celkem výjimečné, kromě 

krátkých období akutních zánětů a po operacích. 

Děti s postižením vestibulárního aparátu zařazujeme do zdravotní TV zaměřené na 

vestibulární trénink. Vyloučeny jsou cviky na nářadí pro nebezpečí pádu a úrazu. 

Ústřední knih.Pef UK 
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