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NÁZEV: 

      

     Implementace podpory zdraví do ŠVP  v návaznosti na současnou realitu základních škol. 

 

 

SOUHRN 

 

 

     Diplomová práce obsahuje analýzu třiceti školních vzdělávacích programů náhodně 

vybraných základních škol Středočeského kraje v souvislosti s implementací podpory zdraví 

do školních vzdělávacích programů. 

     Mapuje realizaci vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví do učebních plánů škol a řazení 

tematických okruhů učiva v jednotlivých ročnících. Zabývá se také konkrétními poznatky 

učitelů a analýzou zpracování tematického okruhu sociálně patologických jevů.  
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TITLE: 

      

     The Realisation of Health Support in School Educational Programmes in Connection with 

Present Basic Schools Reality 

 

 

 

SUMARRY 

 

 

    This diploma work includes the analysis of 30 school educational programmes. The school 

programmes were chosen by chance in basic schools of  Central Bohemian Region. The study 

finds out how the health support is realised in school educational programmes. 

     The results of the work show how the subject matter of Health education is realised in 

school educational programmes and how i tis included in separate school forms. It also uses 

the real informatik and knowledge of teachers and deals with the topic of social – pathological 

problems. 
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ÚVOD 
 

 

     Téma své diplomové práce Implementace podpory zdraví do ŠVP v návaznosti                  

na současnou edukační realitu základních škol jsem si vybrala na základě svého budoucího 

pracovního, ale i osobního zájmu o problematiku Výchovy ke zdraví.  

     Zdraví je často diskutováno ve všech situacích ţivota. Být zdravý je primárním 

předpokladem ke štěstí i k úspěchu. Budeme-li zdraví, budeme mít větší šanci uskutečňovat 

své sny. Zdravý člověk nezíská výhodu jen pro sebe, ale přináší hodnoty i pro své okolí. 

      Vztah ke zdraví je třeba pečlivě rozvíjet u dětí jiţ od útlého věku. Jen uvědomělým 

přístupem lze vést děti k zodpovědnosti za zdraví své i ostatních. Dobré základní návyky         

a získané dovednosti v oblasti podpory zdraví a osvojení si zdravého ţivotního stylu výrazně 

ovlivňují způsob ţivota člověka ve všech jeho fázích. Zde má po rodině škola svou 

nezastupitelnou roli.  

      Promyšlené zařazení a pečlivé zpracování problematiky zdraví do školních vzdělávacích 

programů je tedy velmi důleţitým úkolem pro pedagogické sbory při tvorbě jejich ŠVP. Cílem 

mé práce bude zjistit, jakým způsobem uchopily školy moţnosti, které jim samotná tvorba 

tohoto dokumentu dovolovala. 

     Následující prováděné šetření bude směřovat k analýze školních vzdělávacích programů 

třiceti náhodně vybraných základních škol Středočeského kraje v souvislosti s implementací 

podpory zdraví do jejich ŠVP.   

     Součástí bude také dotazníkové šetření, které mapuje zkušenosti a postoje pedagogů 

k programu podpory zdraví na deseti vybraných školách.  

      Při utváření kvalitního a zodpovědného chování vedoucího ke zdravému ţivotnímu stylu je 

důleţité osvojení si dovedností a modelu chování v souvislosti se sociálně patologickými jevy. 

Součástí šetření bude tedy i rozbor způsobu zařazení tematického okruhu „ Rizika ohroţující 

zdraví a jejich prevence“ do vybraných ŠVP z hlediska úplnosti výběru a vhodnosti zařazení 

učiva do jednotlivých ročníků či integrovaných předmětů v návaznosti na splnění všech 

daných očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
  

1 Co je zdraví     
 

1. 1 Pojmy zdraví a zdravotní gramotnost 

     Zdraví je definováno nejrůznějšími způsoby. Donedávna bylo spojováno především 

s tělesným zdravím. Fyzické zdraví je také to první, co člověka většinou napadne, při 

vyslovení slova „zdraví“. Zdraví je pouze nepřítomnost nemoci.  Moderní pojetí vychází ze 

souvislosti fyzického zdraví s naším myšlením a celkovým způsobem ţivota, s postoji              

a vztahy k druhým lidem. Je subjektivně vnímáno jako pocit pohody či nepohody.  

     V roce 1948 vznikla Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health 

Organization), která realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí         

a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského ţivota. Cílem činnosti organizace je dosaţení co 

nejlepšího zdraví pro všechny. WHO téţ definovala zdraví jako: „Stav úplné, tělesné, duševní    

a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti“
1
. V roce 1977 doplnila 

zdraví jako schopnost vést sociální a ekonomicky produktivní ţivot. 

     Číst, psát a počítat patří k ţivotu, ale je třeba víc. Hodně se připomíná počítačová                

nebo finanční gramotnost. V posledních desetiletích však výrazně narůstá také potřeba rozvoje 

zdravotní gramotnosti. „Zdravotní gramotnost je schopnost přijímat správná rozhodnutí mající 

vztah ke zdraví v kontextu kaţdodenního ţivota – doma, ve společnosti, na pracovišti, ve 

zdravotnických zařízeních, v obchodě i v politice. Je to důleţitá metoda zvyšující vliv lidí na 

své vlastní zdraví a posilující jejich schopnost získávat a vyuţívat informace i přijímat a nést 

svůj osobní díl odpovědnosti“
2
. Zdraví se pěstuje v rodinách, školách, na pracovištích, všude 

tam, kde ţijí lidé. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

1
 Světová zdravotnická organizace /cit. 23. 11. 2009 /, Dostupné z: http://www.who.cz/  

2
 Holčík, J., Koupilová, I. Zdravotnictví v ČR. Zdravotní gramotnost je cennou součástí 

kultury 2001, číslo 3-4, str. 113-115. 

http://www.who.cz/
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1. 2 Co ovlivňuje zdraví 

      Vlivy, které ovlivňují zdraví, můţeme rozdělit do dvou skupin. První jsou vnitřní, které 

nemůţeme sami regulovat. Zahrnujeme sem genetický základ, vrozené dispozice, věk                

a pohlaví. Druhá skupina vlivů jsou vnější, a to ţivotní styl, ţivotní prostředí a lékařská péče. 

     Podle epidemiologických studií nejvíce ohroţuje zdraví nevhodný způsob ţivota, jako je 

kouření, nevhodně sloţená strava, nízká pohybová aktivita, psychická zátěţ, konzumace 

alkoholu, drogové závislosti, nevhodné sexuální chování. Oproti tomu do zdravého způsobu 

ţivota začleňuje se vhodný denní reţim, dostatek pohybové aktivity, pestrá a vyváţená strava, 

pitný reţim, zásady osobní hygieny, ochranu před nakaţlivými nemocemi, co nejmenší styk se 

škodlivým prostředím, ochranu před úrazy, odpovědné chování, duševní pohodu                        

i  pohodu v mezilidských vztazích. (7, 9,) 

     Vnímat všechny tyto aspekty se člověk učí jiţ od útlého věku. Po rodině má tedy škola        

z tohoto hlediska nezastupitelnou roli.  

1. 3 Proč vychovávat ke zdraví 

      Aby mohl člověk uspokojovat své ţivotní potřeby, musí splňovat přinejmenším dva 

základní předpoklady: být vzdělaný a být zdravý. Nejen výchovou samotnou, ale osobním 

přístupem, příkladem a vzděláváním dětí ve zdravých podmínkách, můţeme zvýšit šance dětí 

na zdravý ţivot, který ţijí nyní a budou ţít i v dospělosti. Zdraví podporujícím prostředím             

a zajištěním zdravých podmínek významně přispíváme také k tomu, aby se děti vzdělávaly 

rády. (9) 

     Potřeba vzdělání člověka 21. století od potřeb člověka 20. století se výrazně prohloubila. 

Vlivem rychlého technického rozvoje se zrychlilo ţivotní tempo. Objevují se nové pracovní 

technologie, lidé více komunikují, cestují, rozmanitě tráví svůj čas, způsob ţivota se pozměnil. 

To vše sebou nese nové moţnosti, ale i nová rizika. Výchova ke zdraví se stává 

neodmyslitelnou součástí školního kurikula a lze očekávat, ţe svou kvalitativní úrovní 

mnohdy přesáhne moţnosti výchovy v rodině.  

    Řadě zdravotních rizik nelze předejít, přesto způsobem ţivota, jaký vedeme, můţeme 

některá rizika vedoucí k onemocnění omezit, sníţit, potlačit nebo naopak některá zvýšit. 

Nejsnazším, nejúčinnějším opatřením je výchova k zodpovědnosti za zdraví, výchova ke 

zdravému ţivotnímu stylu a výchova, jak předcházet rizikům. S dobrým vztahem ke svému 
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zdraví se člověk nerodí, nezíská tento postoj automaticky, ale vytváří si ho postupně v průběhu 

ţivota tím, jak si je schopen uvědomit rozdíly mezi zdravím a nemocí. Čím dříve si je jedinec 

schopen tuto souvislost uvědomit, tím je šance na jeho zdravý ţivot vyšší.  

1. 4 Význam programu „Zdraví 21“ 

       „Význam dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České 

republiky -  Zdraví pro všechny v 21. století (“ZDRAVÍ 21”) je v tom, ţe 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. Pro členské státy Světové zdravotnické organizace je ZDRAVÍ 

21 podnětem a návodem k vlastnímu  řešení otázek péče o zdraví, k vlastním cestám, jak 

dosáhnout 21 cílů společného evropského programu k povznesení zdravotního stavu národů    

a regionu.“
3 

     Z pohledu školství nás zajímají tyto konkrétní cíle z programu Zdraví 21, které by kaţdá 

škola měla ve své koncepci uplatnit.  

     CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH (VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY DO ROKU 2020 MLADÍ LIDÉ BYLI 

ZDRAVĚJŠÍ A SCHOPNĚJŠÍ PLNIT SVOJI ROLI VE SPOLEČNOSTI)
4
. Dětství a dospívání jsou 

důleţitými etapami lidského ţivota, v nichţ kaţdý prochází významným tělesným a duševním 

vývojem, získává sociální a zdravotní návyky, které si uchovává po celý ţivot. Zdravý vývoj 

mladých lidí je úzce podmíněn dobrým rodinným zázemím a dalšími sociálními vztahy mimo 

rodinu. Dílčí úkol č. 4. 1  - Děti a dospívající mládeţ by měly být způsobilejší ke zdravému 

ţivotu a měly by získat schopnost dělat zdravější rozhodnutí.  Dílčí úkol č. 4. 2 - Podstatně 

sníţit počet mladých lidí, kteří se podílejí na zdraví škodlivých formách chování, ke kterým 

patří konzumace drog, tabáku a alkoholu. Dílčí úkol č. 4. 4 - Sníţit o třetinu počet těhotenství 

u dospívajících dívek. (4) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

3
Holčík, J.: Zdraví 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie.   

Zdraví pro všechny ve 21. století. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2004.160 s. ISBN  

80-85047-33-0 
4
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, /cit. 23. 11. 2009 /, Dostupné 

z http://www.msmt.cz/socialni-programy/zdravi-21-za-rok-2008  

http://www.msmt.cz/socialni-programy/zdravi-21-za-rok-2008
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     CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ (DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ 

POHODU LIDÍ A  PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH 

SLUŢEB)
4
. 

      CÍL 9: SNÍŢENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY (DO ROKU 2020 ZAJISTIT, 

ABY POČTY ZRANĚNÍ, POSTIŢENÍ A ÚMRTÍ, KTERÁ JSOU DŮSLEDKEM NEHOD  A NÁSILNÝCH ČINŮ, 

TRVALE A VÝRAZNĚ POKLESLY)
4
. 

       CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŢIVOTNÍ STYL (DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI 

OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŢIVOTNÍ STYL)
4
. Ţivotní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden 

z nejvýznamnějších faktorů. Jeho vliv se uplatňuje v celé řadě oblastí ţivota - v rodině, ve 

škole, na pracovišti, volnočasových aktivitách atd. Dílčí úkol č. 11. 1 - Rozšířit zdravé chování 

ve výţivě a zvýšit tělesnou aktivitu.(4) 

     CÍL 12: SNÍŢIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM (DO ROKU 2015 

VÝRAZNĚ SNÍŢIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK, JAKO JE TABÁK, ALKOHOL                

A PSYCHOAKTIVNÍ DROGY)
4
. 

 

1. 5 Projekty spojené se zdravím 

     V roce 1991 vstoupila Česká republika do Evropské sítě podporující zdraví (ENHPS). Na 

jejím rozvoji se podílí Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy a Evropské unie. 

Garantem projektu byl Státní zdravotní ústav. Tento projekt staví na třech pilířích – pohoda 

prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. Základem je vytvoření zdravého prostředí 

v našich školách a výchova ţáků ke zdravým návykům a zdraví podporujícímu chování. 

V současnosti se účastní tohoto projektu několik desítek evropských zemí a v ČR je do něj 

zapojeno přes 200 mateřských a základních škol.(18) 

    Kromě této vypracované koncepce se na našich školách realizují i další projekty. Velmi 

oblíbený je projekt Školní mléko zaštítěný MŠMT ČR. Dnes jiţ rozšířený projekt je i Zdravé 

zuby – určený pro prevenci zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ. Nově zavedený projekt 

Pětkrát denně ovoce a zeleninu zamířil do škol v roce 2009 a je zaměřený na stravovací 

návyky. 

___________________________________________________________________________ 

 
4
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, /cit. 23. 11. 2009 /, Dostupné 

z http://www.msmt.cz/socialni-programy/zdravi-21-za-rok-2008 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/zdravi-21-za-rok-2008
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Mezi další projekty patří téţ Program proti šikanování a násilí ve školách a školských 

zařízení, coţ je výzkumný projekt MŠMT zaměřený na zastavení šikanování na školách. 

V rámci ekologické výchovy probíhal projekt řízený ekologickým hnutím Tereza a Lesy 

České republiky nazvaný Les ve škole, škola v lese. (15, 16, 17) 

 

2 Výchova ke zdraví 
 

     Téma Výchovy ke zdraví prošlo poměrně dlouhým a zajímavým vývojem. Osnovy 

základní školy (základního vzdělávání) vţdy obsahovaly různá témata, která měla souvislost                 

s Výchovou ke zdraví, zdravovědou, poznáním vlastního těla, zdravím a nemocí, úrazy, první 

pomocí apod. Od roku 1973 do roku 1989 se na školách vyučoval předmět Branná výchova.   

V roce 1992 byl zaveden předmět s názvem Rodinná výchova. Výchova ke zdraví v pojetí 

zdraví tak, jak je vnímána dnes, byla jasněji formulována aţ koncem dvacátého století 

Světovou zdravotnickou organizací.   

     Dokument, který pozitivně ovlivnil vývoj v oblasti výchovy ke zdraví, byl především 

Standard základního vzdělávání
5
, který zakotvil Výchovu ke zdraví v systému základního 

školství do vzdělávací oblasti Zdravý ţivotní styl spolu s oborem Tělesná výchova a Sport. 

Dalším dokumentem, který posílil konkrétní problematiku výchovy ke zdraví v obsahu 

vzdělávání, byl Pokyn MŠMT k zařazení tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí
6
. 

Ten akcentoval zejména téma první pomoci a byl bezprostřední reakcí na katastrofální 

povodně konce století. Nepochybně nejsilnější vliv však měla činnost sítě Zdravých škol, které 

koordinovaně vytvářely školní programy orientované na výchovu ke zdraví. Jednalo se 

fakticky o jeden z nejvýznamnějších zdrojů zkušeností a zároveň příkladů dobré praxe při 

realizaci školy podporující zdraví ve všech jeho dimenzích, tj. zdraví fyzickém, duševním        

i sociálním. 

 

_________________________________________________________________________ 

5
 Standard základního vzdělávání, čj. 20819/95-26, ze dne 22. 8. 1995 (zveřejněn ve Věstníku 

MŠMT sešit 9/1995) 
      
6 

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy) čj. 12050/03-22 ze dne 4. 3. 2003 
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 Zároveň se jednalo o jeden ze zdrojů zkušeností s procesy, které předznamenávaly současně 

probíhající reformu obsahu vzdělávání. 

2. 1 Rámcový vzdělávací program a Výchova ke zdraví 

     V roce 2004 byl schválen Školský zákon (přesně byly schváleny zákony tři: Zákon             

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., 

Zákon o změně zákonů č. 562/2004 Sb. a Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/ 2004 

Sb.). Současně byla vytvořena a schválena závěrečná verze Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). To vše vytvořilo ve druhé polovině roku 

2004 ideální legislativní předpoklady pro zásadní změnu v oblasti základního vzdělávání. 

Školy začaly v období roku 2007/8 vytvářet podle RVP ZV své Školní vzdělávací programy    

a nejpozději od 1. 9. 2007 podle nich začaly vzdělávat v 1. a 6. ročníku. Školy, které měly své 

školní vzdělávací programy připraveny dříve, podle nich mohly zahájit výuku v 1. a 6. 

ročnících od školního roku 2005/6 nebo 2006/7. 

      Zkušenost pilotních škol ukázala, ţe dvouleté období je optimální dobou pro přípravu 

kvalitního školního vzdělávacího programu. Navíc nebylo smyslem reformy přetíţit učitele 

dalšími aktivitami nad rámec běţné pracovní doby. Toto období bylo zároveň obdobím,          

ve kterém probíhal intenzivní proces dalšího vzdělávání vedení škol, koordinátorů školních 

vzdělávacích programů a všech pedagogů. Informační aktivity byly zaměřeny i na rodiče         

a zřizovatele škol.  

     Celý proces zavádění konceptu dvouúrovňového kurikula bude ukončen školním rokem 

2011/12, kdy uţ všechny školy realizující základní vzdělávání (základní školy i víceletá 

gymnázia) budou ve všech ročnících vzdělávat podle svých školních vzdělávacích programů. 

     Historicky se stalo poprvé, ţe cíle vzdělávání jsou formulovány ve školském zákoně, a to 

hned dvakrát. Jednak jako obecné cíle vzdělávání, kde se praví: „Obecným cílem vzdělávání 

je: …získání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 

trvale udrţitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví
7
…“. Jednak na úrovni 

vzdělávacích etap: „Základní vzdělávání vede k tomu, aby si ţáci osvojili potřebné strategie 

učení a na jejich základě byli motivováni k celoţivotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet 

_________________________________________________________________________ 

7
 §2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  

   vzdělávání 
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a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní 

zdraví, vytvořené hodnoty a ţivotní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem,           

k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné moţnosti         

a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další 

ţivotní dráze a svém profesním uplatnění
8
.“ Z těchto jasných formulací zákona je potom 

odvozeno i postavení Výchovy ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání a školních vzdělávacích programech. 

     Nejobecnější rovinou, kterou formuluje RVP ZV, je rovina cílů základního vzdělávání. 

Základní vzdělávání má ţákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence           

a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 

ţivotu a na praktické jednání. Jak je patrné z formulací klíčových kompetencí, prakticky 

všechny mají význam pro zdravý ţivot. Označená formulace je přímo zacílena na rozvoj 

zdraví, a to ve všech třech jeho hlavních dimenzích. Zdůrazněna je i odpovědnost ţáka             

a budoucího občana za své zdraví. 

    Další rovinou, která se v RVP ZV nachází a je výsledkem předchozího vývoje, je zařazení 

samostatné vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zařazením této vzdělávací oblasti vedle 

oblastí, které jsou v kurikulu tradiční a neopominutelné (Jazyk a jazyková komunikace, 

Matematika a její aplikace atd.), byla i na této úrovni potvrzena důleţitost, kterou má lidské 

zdraví pro jedince i celou společnost. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se dělí do dvou 

vzdělávacích oborů, a to Tělesné výchovy a Výchovy ke zdraví. 

     Očekávané výstupy tak, jak jsou formulovány ve vzdělávacích oborech, jsou závazné pro 

tvoru školního vzdělávacího programu. Škola sice můţe rozhodnout, jestli tyto očekávané 

výstupy naplní realizací samostatného předmětu nebo posílením některého nebo některých 

stávajících předmětů ve svém školním vzdělávacím programu, nicméně ţáci musí být v tomto 

oboru vzděláváni a musí dosáhnout závazně formulovaných výstupů. Učivo, které je 

prostředkem k jejich dosaţení, je sice na úrovni RVP ZV doporučeno, nicméně na úrovni 

školního vzdělávacího programu se učivo, které je v něm uvedeno, stává pro danou školu 

závazné.  

____________________________________________________________________________ 

8 
§44 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném  

   vzdělávání 
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Konkrétně to znamená, ţe na úrovni školy probíhá Výchova ke zdraví buď v samostatném 

předmětu s vymezenou hodinovou dotací v jednotlivých ročnících, očekávanými výstupy 

jednotlivých tematických okruhů a předepsaným učivem nebo přiřazením jednotlivých 

tematických okruhů k jiným vyučovacím předmětům v jednotlivých ročnících. Závazné 

výstupy i učivo však musí být formulovány i v tomto případě. Nic ze závazných výstupů 

vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví se ve školním vzdělávacím programu nemůţe ztratit. 

Vhodným propojením s jinými vzdělávacími obsahy na úrovni školy a dobrou organizací 

vzdělávání můţe však být zvýšena efektivita vzdělávání, a to nejen v tomto oboru. 

     Zmíněné očekávané výstupy a tematické okruhy jsou převzaty z publikace Marádová,        

E.: Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: Metodická příčka pro 6. – 9. ročník 

základní školy. Praha: Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4. 

2. 2 Očekávané výstupy Výchovy ke zdraví v RVP ZV 

Ţák: 

• respektuje přijatá pravidla souţití mezi vrstevníky, partnery, pozitivní komunikací                 

a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, 

komunitě) 

• vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního                      

a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné prostředí)        

z hlediska prospěšnosti zdraví 

• vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; 

vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví; dovede 

posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých 

a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

• usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

• vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny        

i v nejbliţším okolí 

• dává do souvislostí sloţení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí          

a v rámci svých moţností uplatňuje zdravé stravovací návyky 
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• uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti             

s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem   

a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

• projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání, k podpoře zdraví v rámci 

školy a obce 

• samostatně vyuţívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti            

k regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

• optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová              

k opačnému pohlaví 

• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost 

za bezpečné sexuální chování 

• dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových 

látek a ţivotní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

• vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 

sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 

• projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí,                       

při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc
9 

     Jak je patrné z tohoto výčtu očekávaných kompetencí, jejich dosaţení je úkolem nejen 

nelehkým, ale i značně rozsáhlým. Na druhou stranu je zřejmé, ţe se jedná o kompetence, 

které jsou mimořádně uţitečné v praktickém ţivotě a jejich dosaţení, byť na různé úrovni, 

představuje pro člověka významnou hodnotu. 

2. 3 Tematické okruhy učiva Výchovy ke zdraví v RVP ZV 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŢITÍ 

• vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manţelství                      

a rodičovství 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
9  Marádová, E. : Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: Metodická příčka pro             

    6. – 9.ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4  



 

~ 18 ~ 
 

•  vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, 

spolek 

ZMĚNY V ŢIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

•   dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny 

• sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost; těhotenství              

a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŢIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

• výţiva a zdraví - zásady zdravého stravování, vliv ţivotních podmínek a způsobu stravování 

na zdraví; poruchy příjmu potravy 

•  tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otuţování, význam 

pohybu pro zdraví 

•   reţim dne 

• ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním                   

a úrazy - bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS, 

hepatitidy); zdravotní preventivní a lékařská péče; odpovědné chování v situacích úrazu          

a ţivot ohroţujících stavů (úrazy v domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě) 

RIZIKA OHROŢUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

• stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační a regenerační techniky                          

k překonávání únavy, stresových reakcí a k posilování duševní odolnosti 

•  civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče 

• auto - destruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika zneuţívání návykových látek, 

patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky (bezpečnost v dopravě, trestná 

činnost, dopink ve sportu) 

•  skryté formy a stupně individuálního násilí a zneuţívání, sexuální kriminalita - šikana a jiné 

projevy násilí; formy sexuálního zneuţívání dětí; komunikace se sluţbami odborné pomoci 

• bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v rizikovém prostředí, 

přítomnost v konfliktních a krizových situacích 

•  dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve škole, ochrana 

zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost pravidel silničního provozu 

•  manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt 

•  ochrana člověka za mimořádných událostí - ţivelní pohromy, terorismus 
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HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

• celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - sloţky zdraví a jejich interakce, základní lidské 

potřeby a jejich hierarchie 

•  podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu kvality prostředí     

a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví 

•  podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

• sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem; zdravé                      

a vyrovnané sebepojetí 

• seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení osobních cílů a postupných kroků     

k jejich dosaţení 

• psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při 

problémech 

• mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i druhých, přijímání 

názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 

efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

• morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností; 

dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální chování
9 

 

     Poslední, nikoli však nedůleţitou vrstvou výchovy ke zdraví v RVP ZV, jsou průřezová 

témata. Je jich definováno celkem šest
9
.  

 Osobnostní a sociální výchova 

 Výchova demokratického občana 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 Multikulturní výchova 

 Environmentální výchova 

 Mediální výchova 

__________________________________________________________________________ 
 
9  Marádová, E. : Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: Metodická příčka pro             

    6. – 9.ročník základní školy. Praha: Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4 
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     Týkají se těch očekávaných výstupů vzdělávání, které jsou sice vyhodnoceny jako velmi 

důleţité, nicméně je není moţno zařadit jen do jedné oblasti vzdělávání. Ne všechna průřezová 

témata mají pro výchovu ke zdraví stejný význam. Silnou vazbu na vzdělávací obor Výchovy 

ke zdraví bychom nalezli zejména v průřezovém tématu osobnostní a sociální výchova             

a v tématu environmentální výchova. 

 

3 Sociálně patologické jevy  
 

3. 1 Vztah Výchovy ke zdraví k sociálně patologickým jevům 

     Výchova ke zdraví zaměřená do oblasti prevence zneuţívání návykových látek, 

uplatňovaná v rámci schválených standardů základního vzdělávání tvoří nedílnou součást 

protidrogové preventivní strategie MŠMT ČR. Proto byla do vzdělávacího obsahu Výchovy ke 

zdraví zařazena témata vývoj závislostí, negativní účinky kouření na zdraví, zdravotní rizika 

pití alkoholu, způsoby odmítnutí návykových látek, ţivot bez drog, počítač a zdraví, nebezpečí 

internetu, patologické hráčství, návykové látky a zákon, bezpečné chování v rizikovém 

prostředí, manipulativní reklama.  

    Nemůţeme ale veškerou zodpovědnost nechat na školách. Především první zkušenosti, 

které dítě získává v rodině, jsou pro další vývoj dítěte velmi důleţité. Škola rodičům pomáhá 

v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině a s výchovou k dovednosti úspěšně 

a zdravě ţít v dnešní moderní společnosti.    

3. 2 Definice sociálně patologických jevů 

     Sociálně patologické jevy provázejí kaţdého jedince téměř po celý ţivot. Jsou nedílnou 

součástí společnosti. Dnešní moderní společnost s sebou přináší mnoho negativních vlivů. 

     „Sociálně patologickým jevem se obecně rozumí takové chování jedince, které je 

charakteristické především nezdravým ţivotním stylem, nedodrţováním nebo porušováním 

sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot. Je to jednání, které vede k poškozování 

zdraví jedince, prostředí, ve kterém ţije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním,  

skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím.“
10 

Mezi oblasti výskytu sociálně 

patologických jevů patří mezilidské vztahy, návyky, agresivita, sekty, kulty a jiná společenská 
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uskupení, kriminalita, hráčství, sex, rasová problematika. Jedinou účinnou formou ovlivňování 

výskytu sociálně patologických jevů je prevence.
 

     Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné zavést téma sociálně patologických jevů, jako 

součást učiva, do předmětu Výchova ke zdraví.  

3. 3 Prevence sociálně patologických jevů 

     „ Prevencí sociálně patologických jevů rozumíme cílevědomým, plánovitým a komplexním 

posilováním forem zdravého ţivotního stylu minimalizovat výskyt a důsledky těchto jevů.“
10

 

Prevence na základních školách je v současné době velmi důleţitá. Zvyšuje se počet dětí, které 

experimentují s návykovými látkami nebo jsou oběťmi násilí či agresivního chování. 

Předcházet sociálně patologickým jevům je mnohem jednoduší neţ následně řešit problémy, 

které s sebou tyto jevy přinášejí. Na základních školách je tato prevence náplní práce 

především tzv. školního metodika prevence, který úzce spolupracuje s třídními učiteli, snaţí se 

zachytit varovné signály ve třídě a podílí se na realizaci Minimálního preventivního programu. 

 

3.3.1 Minimální preventivní program (MPP)
 

       „MPP je základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy, školského 

zařízení.“
11

 MPP vypracovávají základní školy v rámci výroční zprávy. Na jeho realizaci 

v souladu s Výchovou ke zdraví se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci a vedení školy. 

Příslušný MPP je zpracován kaţdý školní rok. Je součástí výchovně vzdělávacího programu 

školy. Vychází z aktuální situace na škole, reflektuje evaluaci průběhu předchozího období 

(školního roku).  

 

 

___________________________________________________________________________ 

10
Pororný, V., Telcová, J., Tomko, A.: Prevence sociálně patologických jevů. Brno: Ústav 

psychologického poradenství a diagnostiky r. s., 2003. 186 s  ISBN 80-86568-04-0  (str.9) 

11
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, /cit. 24. 11. 2009/, Dostupné z: http:// 

www.poradenskecentrum.cz/mpp.php  

      

http://www.poradenskecentrum.cz/mpp.php
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Mezi základní cíle v MPP, které si kaţdá škola klade, patří především vést ţáky k naplňování 

zásad zdravého ţivotního stylu. Veškeré výchovně vzdělávací aktivity směřovat k výchově ke 

zdraví a k ţivotu bez návykových látek. Vést ţáky k vzájemné toleranci, úctě, odpovědnosti za 

svoje chování. Nabídnout ţákům smysluplné trávení volného času.  

     Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů 

zabezpečením poskytování poradenských sluţeb, koordinací tvorby MPP, řešením aktuálních 

problémů souvisejících s patologickými jevy, jmenováním školního metodika prevence.  

 

3.3.2 Školní metodik prevence 

     Náplň práce školního metodika prevence určuje Vyhláška 72/2005 Sb.: Vyhláška                

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních, §7, 

příloha 3. 

     Garantem programu je pedagogický pracovník - učitel nebo vychovatel, dle velikosti školy      

a podmínek na ní, který má zájem o tuto práci  a osobní i odborné předpoklady pro její 

vykonávání. Měl by získávat podporu řídících pracovníků. Je totiţ nezbytné seznámit ředitele 

školy s programem a získat ho pro jeho realizaci. Dále pak vytvářet tým spolupracovníků. 

Seznamovat kolegy s filozofií programu a zaangaţovat je do jeho realizace. Zajišťovat 

průběţnou spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem a mezipředmětovou spolupráci. 

Připravovat aktivity pro ţáky, zajišťovat metodické pomůcky, informace, kontakty. Uspořádat 

aktivity pro rodiče. Dále informovat také rodiče o záměrech a způsobech realizace programu, 

nejlépe na třídních schůzkách, případně prostřednictvím místního tisku, TV apod. a získat je 

pro účast na realizaci.  Metodik prevence také spolupracuje s ostatními odborníky. Jsou to 

oddělení péče o dítě a rodinu, sociální kurátoři, oddělení sociální prevence, probační 

pracovníci soudu, Policie ČR, městská policie, okresní protidrogový koordinátor a okresní 

protidrogová komise, sportovní a zájmové organizace, nadace, instituce zabývající se vyuţitím 

volného času dětí a mládeţe.  

3.3.3 Význam Peer programů v oblasti prevence 

     Informace a dovednosti jsou jedinou fungující protidrogovou pojistkou. Poučené dítě by 

mělo na drogy automaticky reagovat slovem ne. Na školách probíhají vrstevnické programy 
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tzv. Peer programy, v nichţ se školí pro děti vrstevníci, přirozené vůdčí osobnosti, autority 

třídy. Je prokázáno, ţe od nich děti přijímají informace ochotněji neţ od rodičů či učitelů. 

     „Slovo peer pochází z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Peer program je tedy 

vrstevnický program, kterého se můţe zúčastnit kdokoli ve věku od 15 do 20 let. Cílem 

takového programu je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili v oblasti 

primární prevence.“
11 

Současná podoba "peeru" vychází z dlouhodobých zkušeností.  

     Program probíhá formou "výcviku" a je rozloţen do celého školního roku. Součástí jsou 

dva týdenní výjezdy, pravidelné schůzky 1x měsíčně a závěrečný víkend. Po ukončení peer 

programu je moţné nadále spolupracovat s poradenským centrem při realizaci jednotlivých 

programů, absolvent můţe pomoci metodikovi prevence na škole a ve spolupráci s metodiky 

jiných škol (ZŠ) můţe organizovat besedy a tematicky zaměřené programy. 

3. 4 Prevence rizikového chování 

     Prevence rizikového chování je nová strategie MŠMT v oblasti sociálně patologických 

jevů. V oblasti prevence odpovídá MŠMT především za následující činnosti. Za koncepci, 

obsah a koordinaci v oblasti specifické primární prevence rizikového chování u dětí a mládeţe 

v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy. Zpracovávání metodických, 

koncepčních a dalších materiálů souvisejících s problematikou prevence rizikového chování. 

Dále za přípravu materiálů legislativní povahy předmětné problematiky. Průběţné plnění 

úkolů vyplývajících z vládních usnesení, strategií a koncepcí a z nich vyplývajících akčních 

plánů jednotlivých resortů. V oblasti dotační politiky za přípravu, vyhlašování, administraci 

dotačních programů, provádění průběţné řídící kontroly, provádění následné řídící kontroly, 

vyhodnocení, kontrolu činnosti dotovaných subjektů, administraci ţádostí o úpravu v čerpání 

poloţek. Spolupráci, koordinaci a organizaci pracovních setkání s krajskými školskými 

koordinátory prevence, metodiky prevence. Řízení dalších pracovních skupin a poradních 

orgánů v rámci resortu.  

      

____________________________________________________________________________ 

11
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, /cit. 24. 11. 2009/, Dostupné z: http:// 

www.poradenskecentrum.cz/mpp.php 

 

http://www.poradenskecentrum.cz/mpp.php
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     Dále MŠMT zabezpečuje přípravu podkladů a návrhů stanovisek k materiálům 

projednávaným ve vládě, v Parlamentu. Posuzování a schvalování školních tiskopisů v oblasti 

své působnosti.  

     Spolupráci s ostatními přímo řízenými organizacemi v oblasti působnosti. Podílí se na 

realizaci úkolů vyplývajících z přijatých vládních usnesení. Zadávání úkolů                              

a vyhodnocení výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti působnosti. Spolupráci                

s  poradními orgány vlády, profesními sdruţeními, pedagogickými iniciativami, nevládními 

neziskovými organizacemi v oblasti působnosti zabývajícími se výchovou a vzděláváním dětí 

a mládeţe, vysokými školami nebo fakultami pedagogického směru.(10) 

3.4.1 Strategie prevence rizikového chování na období 2009-2012 

     Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy má stěţejní podíl při uplatňování školní 

primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v České republice. V oblasti 

protidrogové primární prevence bylo ministerstvo usnesením vlády č. 549/2003, o posílení 

národní protidrogové politiky, pověřeno koordinací primární protidrogové prevence. 

     Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeţe v působnosti resortu 

školství na období 2009-2012 vychází ze závěrů pravidelných jednání s krajskými školskými 

koordinátory prevence a metodiky prevence za období 1998 – 2000, 2001 – 2004 a 2005-

2008. 

     „Strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzv. Bílou knihou, 

s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s Usnesením vlády  ČR  č. 1305                  

o Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 - 2009, s Usnesením vlády ČR č. 393 

ke Strategii prevence kriminality na léta 2005 - 2008 a dokumentem WHO Evropské zdraví 21 

– Cíl 12 a s Usnesením vlády č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního 

stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století.“
12 

      

____________________________________________________________________________ 

 
12

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, /cit. 2. 5. 2010 /, Dostupné z  

http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-

deti-a 

 

 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a
http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-prevence-socialne-patologickych-jevu-u-deti-a
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      Cílové skupiny prevence v působnosti resortu školství, mládeţe a tělovýchovy jsou děti       

a mládeţ (dítě odpovědné za vlastní chování a způsob ţivota), pedagogičtí pracovníci 

(vzdělaný, kvalifikovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený 

pedagog), rodiče dětí a veřejnost. 

      Prevence je zaměřena na záškoláctví, šikanu, násilí, divácké násilí, kriminalitu, delikvenci, 

vandalismus, závislost na politickém a náboţenském extremismu, rasismus, xenofobii, uţívání  

návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky), onemocnění HIV/AIDS        

a dalšími nemocemi šířícími se krevní cestou, poruchy příjmu potravy, netolismus (virtuální 

drogy) a patologické hráčství (gambling), domácí násilí, týrání a zneuţívání dětí, včetně 

komerčního sexuálního zneuţívání, ohroţování výchovy mládeţe. (10) 

 

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4 Implementace zdraví do ŠVP  (výzkumné šetření) 
     

4. 1 Cíl výzkumného šetření  

     Cílem výzkumného šetření je zmapovat, jak náhodně vybrané školy Středočeského kraje 

implementovaly otázky zdraví do svých ŠVP a jakým způsobem tyto školy řeší ve svých ŠVP 

tématiku sociálně patologických jevů. 

 

4. 2 Hypotézy 

     V návaznosti na stanovené cíle jsem vytvořila následující předpoklady o výsledcích 

výzkumného šetření. 

 

 H1:  Alespoň dvě třetiny škol zařadí Výchovu ke zdraví jako samostatný předmět.  

 H2:  Nejméně patnáct škol realizuje projekty týkající se zdraví. 

 H3:  Všech třicet škol nevynechá ţádný z tematických okruhů Výchovy ke zdraví          

        a zařadí všechny do svých ŠVP. 
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 H4:  Všechny školy zařadí do svých ŠVP učivo autodestruktivní závislosti.  

 H5:  Alespoň na pěti školách bude vyučovat Výchovu ke zdraví aprobovaný učitel. 

 

4. 3 Metodika výzkumného šetření 

     Abych ověřila hypotézy a splnila vytčené cíle diplomové práce, provedla jsem v první fázi 

obsahovou analýzu třiceti získaných pedagogických dokumentů směrem k Výchově ke zdraví. 

Na deseti vybraných školách jsem ve druhé fázi provedla analýzu vzhledem k sociálně 

patologickým jevům a zadala strukturovaný dotazník pro učitele, kteří vyučují Výchovu ke 

zdraví nebo Rodinnou výchovu.  

 

4.3.1 Analýza programů ŠVP 

     Po prostudování programů ŠVP byla stanovena následující hodnotící kritéria. 

Kritéria hodnocení:  

 prostředí školy 

 zaměření školy týkající se zdraví 

 název ŠVP  

 realizované projekty 

 problematika předmětu Výchova ke zdraví 

 tematické okruhy učiva Výchovy ke zdraví  

      

     Na základě kritérií jsem sestavila dvě hodnotící tabulky: Úvodní tabulka, Tabulka 

analýzy ŠVP. Úvodní tabulka je v první části identifikační. Udává základní údaje o škole       

– název, adresa, počet ţáků, učitelů a tříd, název ŠVP dané školy. Dále navazuje 

charakteristika školy z hlediska širšího zázemí – umístění, dopravní dostupnost a bezpečnost, 

okolí školy, sportovní vyţití, hygienické zařízení, zajištění stravování a pitného reţimu, 

problematiky jídelny a jídelníčku. Třetí oddíl tabulky charakterizuje ŠVP – zaměření školy, 

dlouhodobé a krátkodobé projekty, začlenění průřezových témat do předmětu Výchova ke 

zdraví. Čtvrtá část této tabulky se zabývá samotnou Výchovou ke zdraví – názvem předmětu, 
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časovou dotací, učebním plánem, návazností učiva, mezipředmětovými vztahy, průřezovými 

tématy, projekty a kurzy. 

 

Úvodní tabulka 

Údaje o škole 

        Název školy   

Adresa školy   

Počet ţáků   

Počet učitelů   

Počet tříd   

  Týká se zdraví 

Název ŠVP ano   -   ne* 

Logo školy ano   -   ne* 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy   

Dopravní dostupnost   

Dopravní bezpečnost   

Okolí školy   

Sportovní vyţití   

Hygienické zařízení 

ve škole   

Zajištění stravování   

Zajištění pitného 

reţimu    

Jídelna – prostředí   

Jídelníček   

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy   ano   -   ne* 

Dlouhodobé 

projekty 
  

ano   -   ne* 

Krátkodobé projekty   ano   -   ne* 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Osobnostní a sociální výchova         

Výchova demokratického občana         

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

        

Multikulturní výchova         

Environmentální výchova         

Mediální výchova         

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu   

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        

Zařazeno jako samostatný předmět ano   -   ne* 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ano   -   ne* 
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Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano   -   ne* 

Návaznost učiva ano   -   ne* 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano   -   ne* 

Lineární ano   -   ne* 

Obojí způsob ano   -   ne* 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano   -   ne* 

Průřezová témata ano   -   ne* 

Projekty, kurzy ano   -   ne* 

 * nehodící se škrtněte 

 

     V tabulce analýzy ŠVP bylo podrobně zanalyzováno a statisticky zpracováno zařazení 

okruhů učiva v jednotlivých školách. Kaţdý okruh učiva zde má svůj kód. Příslušné políčko je 

zaškrtnuto v případě zařazení okruhu do ŠVP na dané škole do zvoleného ročníku. Ke kaţdé 

tabulce je přiřazeno slovní hodnocení. 

 

Tabulka analýzy ŠVP 

Učivo 6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 
1. VTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŢITÍ 

 

1.1 vztahy ve dvojici  

 

 1.1.1 moje vztahy k druhým lidem 

 1.1.2 naše třída (kamarádství, přátelství) 

 1.1.3 čas prvních lásek 

 1.1.4 respektování sebe i druhých 

 1.1.5 komunikace s vrstevníky, kamarádství, přátelství, láska, partnerství 

 1.1.6 potřeba citu a lásky 

 1.1.7 řeč těla a lidských skutků 

 

1.2 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity  
 

 1.2.1 můj domov, moje rodina 

 1.2.2 vzájemné poznávání ve skupině 

 1.2.3 pravidla souţití v komunitě  

 1.2.4 spolupráce a kooperace 

 1.2.5 já a ti druzí: jak si rozumět 

 1.2.6 kultura osobního projevu 

 1.2.7 společenské chování 

 1.2.8 vstřícný postoj k odlišnostem  

 

    

2. ZMĚNY V ŢIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

 

2.1 dětství, puberta, dospívání  
 

 2.1.1 lidské tělo, rozdíly v pohlaví mezi muţem a ţenou 

 2.1.2 pohlavní orgány 

 2.1.3 hygiena dívek a chlapců v období dospívání 

 2.1.4 změny v období dospívání: druhotné pohlavní znaky, menstruace, 

poluce 

 2.1.5 puberta  
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 2.1.6 co pozorují chlapci a dívky 

 2.1.7 péče o pleť a celkový vzhled 

 2.1.8 mezigenerační konflikty 

 

   2.2 sexuální dospívání a reprodukční zdraví  
 

 2.2.1 tělesné, fyziologické, psychické a sociální dospívání: menstruace, 

poluce, 

          masturbace, nekoitální sexualita, pohlavní styk 

 2.2.2 rizika ohroţující reprodukční zdraví 

 2.2.3 předčasná sexuální zkušenost a její rizika 

 2.2.4 nemoci přenosné pohlavním stykem: HIV/AIDS 

 2.2.5 rizikové chování 

 2.2.6 promiskuita, pornografie, komerční zneuţívání 

 2.2.7 sexuální orientace 

 2.2.8 poruchy pohlavní identity 

 2.2.9 sexuální deviace 

 2.2.10 sexualita a zákon, pracoviště odborné pomoci 

 2.2.11 rizika při volbě partnera 

 2.2.12 plánování rodičovství, antikoncepce 

 2.2.13 těhotenství : ţivotospráva, porod 

 2.2.14 role matky a otce, péče o dítě : kojení, výţiva 

 2.2.15 náhradní rodinná péče, adopce, pěstounská péče, aj. 

3. ZDRAVÝ ZPŮSOB ŢIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 

 

3.1 výživa a zdraví  
 

 3.1.1 zásady zdravé výţivy 

 3.1.2 pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu 

 3.1.3 denní stravování, pitný reţim 

 3.1.4 pyramida výţivy 

 3.1.5 zastoupení potravin v jídelníčku: sestavení jídelníčku 

 3.1.6 výţivové hodnoty potravin 

 3.1.7 sloţky potravy: ţiviny 

 3.1.8 technologické zpracování potravin 

 3.1.9 pokrmy typu „ fast food“ 

 3.1.10 výţiva vybraných skupin obyvatelstva 

 3.1.11 alternativní směry ve výţivě : vegetariánství, makrobiotika, 

biopotraviny 

 3.1.12 vliv ţivotního prostředí na zdraví : ovzduší, voda, půda, hluk, 

záření,… 

 3.1.13 nevhodné stravování  

 3.1.14 poruchy přijmu potravy : anorexie, bulimie 

 

3.2 tělesná a duševní hygiena  
 

 3.2.1 péče o čistotu těla, o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, … 

 3.2.2 biorytmy, aktivní odpočinek, spánek, způsoby otuţování 

 3.2.3 relaxační cvičení 

 3.2.4 cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání 

 3.2.5 pohybové činnosti v denním reţimu 

 3.2.6 smysluplná náplň volného času 

 

3.3 režim dne 

 

3.3.1 reţim dne školáka 
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3.4 ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým  

      onemocněním a úrazy  
 

 3.4.1 běţné nemoci a jejich příznaky 

 3.4.2 infekční nemoci: cesty přenosu 

 3.4.3 ochrana před nemocemi 

 3.4.4 okolnosti vzniku úrazu 

 3.4.5 jak se chránit před úrazem: bezpečné chování 

 3.4.6 zásady první pomoci, domácí lékárnička, přivolání lékaře 

 3.4.7 péče při nemoci v rodině 

 3.4.8 preventivní a lékařská péče: systém poskytování lékařské péče 

(prohlídky, 

          očkování, léčebné péče) 

 3.4.9 situace ohroţující bezpečí dětí v prostředí domova, ve škole, na 

ulici, při aktivitách ve volném čase 

 3.4.10 pravidla bezpečnosti 

 

4.  RIZIKA OHROŢUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví  
 

4.2 civilizační choroby  
 

 4.2.1 nemoci infekční, civilizační a jiné 

 4.2.2 lékařská péče 

 4.2.3 uţívání a ukládání léků 

 

4.3 auto-destruktivní závislosti  
 

 4.3.1 vývoj závislostí  

 4.3.2 negativní účinky kouření na zdraví, zdravotní rizika pití alkoholu 

 4.3.3 způsoby odmítnutí návykových látek 

 4.3.4 lepší moţnosti: ţivot bez drog, zdravý ţivotní styl 

 4.3.5 počítač a zdraví: zdravotní rizika při práci a počítačem 

 4.3.6 netolismus, nebezpečí internetu 

 4.3.7 patologické hráčství  

 4.3.8 návykové látky a bezpečnost v dopravě 

 4.3.9 návykové látky a zákon 

 4.3.10 bezpečné chování v rizikovém prostředí 

 4.3.11 manipulativní reklama 

 

4.4 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální    

     kriminalita  
 

 4.4.1 projevy násilí: agresivita, šikanování 

 4.4.2 týrání a sexuální zneuţívání dětí 

 4.4.3 zanedbávané, týrané a zneuţívané dítě z pohledu práva dítěte 

 4.4.4 brutalita a jiné formy násilí v médiích 

 4.4.5 přivolání pomoci v situaci osobního nebo cizího ohroţení 

 4.4.6 linky důvěry, krizová centra 

 

4.5 bezpečné chování  
 

 4.5.1 bezpečné chování při různých činnostech s vrstevníky 

 4.5.2 způsoby chování, které podporují dobré vztahy 
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 4.5.3 bezpečné chování v rizikovém prostředí 

 4.5.4 účelné modely chování v rizikových situacích  

 

4.6 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  
 

 4.6.1 pravidla bezpečnostního chování v silničním provozu v roli chodce  

         a cyklisty  

 4.6.2 prvky pasivní bezpečnosti 

 4.6.3 zásady ochrany zdraví při sportovních činnostech a ve volném čase 

 4.6.4 pravidla silničního provozu, ochranná helma 

 

4.7 manipulativní reklama a informace 

 

 4.7.1 reklamní vlivy 

 4.7.2 působení sekt 

 

 

 

4.8 ochrana člověka za mimořádných událostí  

 

 4.8.1 ţivelní pohromy 

 4.8.2 terorismus 

 4.8.3 evakuace  

 4.8.4 sebeochrana a vzájemná pomoc 

 4.8.5 identifikace varovných signálů 

 4.8.6 sloţky záchranného systému  

 

5. HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

 

5.1 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci  

 

 5.1.1 sloţky zdraví a jejich interakce 

 5.1.2 Maslowova hierarchie lidských potřeb 

 

5.2 podpora zdraví a její formy  

 

 5.2.1 prevence, intervence  

 5.2.2 odpovědnost za zdraví  

 5.2.3 rozhodování ve prospěch zdraví  

 

 5.3 podpora zdraví v komunitě 
 

 5.3.1 prezentace podpory zdraví formou školního časopisu, nástěnek 

apod. 

 5.3.2 vliv ţivotních podmínek a ţivotního stylu na zdraví 

 5.3.3 styl ţivota a podpora zdraví v ČR a v Evropě  
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6. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 

6.1 sebepoznání a sebepojetí  

 

 6.1.1 já jako zdroj informací o sobě 

 6.1.2 jaký jsem: hledáme sami sebe 

 

 

6.2 seberegulace a sebeorganizace činností a chování  

 

 6.2.1 rozvoj osobnosti 

 6.2.2 cvičení sebekontroly, sebeovládání a zvládání náročných situací 

 6.2.3 stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosaţení 

 

6.3 psychohygiena 

 

 6.3.1 předcházení a zvládání stresu 

 6.3.2 hledání pomoci při problémech 

 

6.4 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace   

 

 6.4.1 respektování sebe sama i druhých 

 6.4.2 přijímání názoru druhých 

 6.4.3 empatie 

 6.4.4 aktivní naslouchání, dialog 

 6.4.5 efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

 6.4.6 péče o nemocné a handicapované  

 

6.5 morální rozvoj  

 

 6.5.1 cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích 

dovedností 

 6.5.2 dovednosti při řešení problémů v mezilidských vztazích 

 6.5.3 pomáhající a prosociální chování 

 

    

 

4.3.2 Dotazníkové šetření 

     Další z pouţitých metod v diplomové práci je dotazníkové šetření. Dotazník byl vytvořen 

se zaměřením na učitele, kteří vyučují Výchovu ke zdraví (dříve Rodinnou výchovu). 

V dotazníku jsem se zajímala o zkušenosti pedagogů se zařazováním Výchovy ke zdraví do 

ŠVP a o jejich vztah právě k tomuto předmětu. Zvolila jsem dotazník anonymní. Je tvořen 

dvaceti otázkami, z toho otázky 4, 5, 6, 12 jsou otevřené, otázky 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14 

uzavřené výběrové, kde mohli respondenti vybírat z nabízených moţností. Ostatní otázky jsou 

částečně otevřené. Zde mohli respondenti doplnit svou vlastní odpověď či vyjádřit názor. 

Prvních pět otázek je identifikačních. Dávají moţnost utvoření si představy o respondentovi. 

Další otázky se týkají zařazení Výchovy ke zdraví do výchovně vzdělávacího procesu, 
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organizace výchovy a přinášejí fakta o rozvrstvení tematických okruhů, hodinové dotaci, 

vyučovacích metodách a formách vyučování na jednotlivých školách. 

Dotazník pro učitele Výchovy ke zdraví 

1. Jak dlouho učíte na základní škole? 

a) do 5 let 

b) 5 – 15 let 

c) více jak 15 let 

2. Jak dlouho jiţ vyučujete předmět „Rodinná výchova“ případně „Výchova ke zdraví“ ? 

a) do 5 let 

b) 5 – 15 let 

c) více jak 15 let 

3. Jste učitelem s aprobací „Rodinná výchova“? 

a) ano 

b) ne  

4. Uveďte své aprobační předměty : ………………………………………………………… 

 

5. Uveďte předměty, které na ZŠ převáţně vyučujete: ……………………………………. 

 

6. Uveďte počet aprobovaných učitelů „Rodinné výchovy“ na vaší  škole :  …………….. 

 

 

7. Jaký máte vztah k „Výchově ke zdraví“ ? 

a) povaţuji ji za důleţitou 

b) povaţuji ji za zveličované téma 

c) nemám vyhraněný vztah 

8. Je  podle vašeho názoru „Výchova ke zdraví“ důleţitá pro budoucí ţivot ţáků ? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d)  ne 

         Proč ? ……………………………………………………………………………….                  

                     ………………………………………………………………………………. 

9. Zvolili jste „Výchovu ke zdraví“ ve vašem ŠVP jako samostatný předmět 2. stupně ZŠ? 

                        a)     ano    -   uveďte název předmětu …………………………. 

                        b)     ne 

10. Pokud ano, doplňte hodinovou dotaci v daném  ročníku? 

 

ročník Hodinová dotace /týden 

6  

7   

8  

9   

 

11. Pokud nemáte „Výchovu ke zdraví“ na 2. stupni jako samostatný předmět : 

        Do jakých ročníků jste vřadili tematické okruhy  oboru  „Výchova ke zdraví“? 

  

6 ročník ano                        ne 

7 ročník ano                        ne 

8 ročník ano                        ne 

9 ročník ano                        ne 

 

                U předmětů uveďte, zda jste do něj zařadili některý z tematických okruhů oboru 

                „Výchova ke zdraví“ :    ( pouţijte ANO – NE )   

  

Český jazyk a literatura  

Cizí jazyk  

Matematika  

Informační a komunikační 

technologie 
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Dějepis  

Výchova k občanství  

Fyzika   

Chemie   

Přírodopis  

Zeměpis  

Výtvarná výchova  

Hudební výchova  

Tělesná výchova  

Pracovní činnosti  

Jiné :  

 

12. Vyskytl  se při zařazování  očekávaných výstupů a učiva  „Výchovy ke zdraví“ některý  

z uvedených problémů? 

        a)   problém při počátečním rozdělování tematických okruhů do ročníků : ano – ne 

        b)  zařazení určitého tématu do ročníku  : ano – ne 

                             Kterého ? …………………………………………………………………………. 

                        c)   provázat některé učivo s navazujícím učivem v jiném předmětu : ano  - ne  

                              Konkrétně kterého ? …………………………………………………………….  

d)  jiný problém : Jaký? ……………………………………………………………. 

 

13. Navazovali  jste při tvorbě ŠVP  na učivo z 1.stupně ? 

a) ano 

b) ne 

 

14. Jaké vyuţíváte  formy vyučování a vyučovací metody ve  „Výchově ke zdraví“? 

 

Organizační formy vyučování:  

     Frontální vyučování      Ano          ne 

     Skupinové vyučování Ano         ne 

     Kooperativní vyučování  Ano          ne 

     Individualizované vyučování Ano          ne 

     Projektové vyučování Ano           ne 

     Exkurze     Ano           ne 

     Domácí učební práce ţáků     Ano           ne 

Vyučovací metody:  

 Slovní     - výklad, přednáška Ano           ne 

                - rozhovor, dialog     Ano            ne 

                - diskuze Ano            ne 

                - beseda     Ano            ne 

                  - brainstorming, brainwriting Ano            ne 

                  - písemné práce, testy Ano            ne 

                  - práce s textem, obrazem Ano            ne 

 Názorně demonstrační    

                  - pozorování předmětů, jevů      Ano           ne 

                  - předvádění modelů, činností     Ano           ne 

                  - demonstrace obrazů     Ano           ne 

                  - práce s grafy, tabulkami     Ano           ne 

                  - projekce ( video, internet)     Ano           ne  

 Praktické   

   - nácvik pohyb. a pracovních dovedností               Ano           ne 

   - praktické pracovní činnosti      Ano           ne 

   - grafické a výtvarné činnosti      Ano           ne 

   - didaktické hry     Ano           ne 

   - simulační a situační     Ano           ne 

   - inscenační     Ano           ne 

   - dramatizace     Ano           ne 

 Další – jaké ?  
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15. Jaké  instituce zapojujete nebo chcete zapojit v souvislosti s preventivní ochranou zdraví? 

a) Centra drogové prevence  

b) Stanice ekologické výchovy 

c) Policie ČR 

d) Zdravotníci 

e) Sportovní centra 

f) Hygienické stanice 

g) Český červený kříţ 

h) Další : Které? ……………………………………………………………………….. 

 

16. Realizujete celoškolní, ročníkové nebo třídní projekty zaměřené na „Výchovu ke zdraví“ ?                                              

               a)  celoškolní           ano   -   ne   -   zatím ne  

                       b)  ročníkové           ano   -   ne   -   zatím ne 

                       c)  třídní                  ano   -    ne   -   zatím ne 

                Pokud odpovíte ano – uveďte konkrétní realizovaný projekt : 

a) celoškolní  ……………………………………………………………………………. 

b) ročníkový  ……………………………………………………………………………. 

c) třídní         ……………………………………………………………………………. 

 

17. Jak ověřujete dovednosti, znalosti a kompetence, které má ţák získat? 

a) testem 

b) ústním  přezkoušením 

c) diskuzí  

d) zadáním praktického úkolu 

e) zadáním referátu na dané nebo vybrané téma 

f) zadáním vypracování prezentace k určenému tématu 

g) pozorováním ţáků v modelových situacích  

h) jinak : Jak? …………………………………………………….    

 

18. Jakým způsobem si ověřujete, ţe ţáci zaujmou trvalé postoje k celoţivotní podpoře a ochraně zdraví? 

                       a)     ověřujeme hlavně při praktických cvičeních 

                       b)     ověřujeme pomocí testů 

                       c)     nevíme zatím jak  prokazatelně ověřovat  

                       d)    neověřujeme 

                       e)     jiná odpověď : ………………………………………………………………………….. 

 

19. Obsahuje „Výchova ke zdraví“  více či méně  neţ původní předmět „Rodinná výchova“? 

a) obsahuje toho více 

b) stále stejné mnoţství učiva 

c) obsahuje toho méně 

d) jiný názor : …………………………………………………………………………… 

 

        20.    Na co zaměřujete ve vaší škole obsah předmětu „Výchova ke zdraví“ ?  

                       Zaměřujeme se    a)  více na zdraví 

                                                   b)  více na výţivu 

                                                   c)  více na ochranu ţivota a prevenci rizik 

                                                   d)  více na vztahy mezi lidmi 

                                                   e)  více na dospívání a pubertu 

                                                   f)   více na funkci rodiny 

                                                   g)  nepreferujeme ţádné téma   

                                                   h)  jiné preference : Jaké? …………………………………………… 

 

 

 



 

~ 36 ~ 
 

4.3.3 Analýza programů vzhledem k sociálně patologickým  jevům 

     Poslední část výzkumu se zabývá pohledem na sociálně patologické jevy ve školních 

vzdělávacích programech. Tato analýza je zaměřena pouze na dílčí téma autodestruktivní 

závislosti. Dále bude provedeno hodnocení Minimálně preventivního programu na vybraných 

deseti školách. 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce:  

o jednorázové aktivity:  

o aktivity specifické primární prevence:  

o dlouhodobé programy PP:  

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací:  

o proţitkové programy:  

o pobytové akce:  

o peer programy:  

o modelové situace:  

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků:  

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: 

o třídními učiteli:  

o vedením školy:  

 

4. 4 Výběr cílové skupiny 

     Do výzkumu bylo náhodně vybráno třicet běţných základních škol Středočeského kraje. 

Z toho prvních deset škol bylo navíc analyzováno podrobněji z hlediska sociálně 

patologických jevů a byl zde také zadán dotazník učitelům Výchovy ke zdraví. 
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Podrobněji zkoumané školy:  

1. Základní škola Kladno, Brjanská 3078, 272 04, Kladno 

2. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno 

3. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno 

4. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7 

5. Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

6. Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, Školní 93, 270 61 Lány 

7. Základní škola Mělník – Pšovka, Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník 

8. Základní škola a Mateřská škola Mšec, Mšec č. 171, 270 64 Mšec 

9. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, 274 01 Slaný 

10. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov, J. Šípka 387,                

273 03 Stochov 

 

Ostatní zkoumané školy (viz.příloha): 

11. Základní škola a Mateřská škola Býchory 99, 280 00 Kolín  

12. Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 250 88 Čelákovice 

13. Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 294 41 Dobrovice 

14. Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, 263 01 Dobříš 

15. Základní škola a Mateřská škola Jince, Slavíkova 26, 262 23 Jince 

16. Základní škola Kamenice, Ringhofferova 57, 251 68  Kamenice 

17. Základní škola Kostelec nad Černými lesy, Náměstí Smiřických 33, 281 63                      

     Kostelec nad Černými lesy 

18. Základní škola Luštěnice, Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice 

19. Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám.76, 293 01 Mladá Boleslav 

20. Základní škola, Neratovice, Byškovická 85, 277 11 Neratovice 

21. Základní škola a Mateřská škola Nečín, Nečín 70, 262 13 Něčín 

22. Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R. A. F. 1989, 288 03 Nymburk 

23. Základní škola Obříství 84,  277 42 Obříství  

24. Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328, 261 01 Příbram  

25. Základní škola T. G. Masaryka v Pyšelích, Praţská ulice 168, 251 67 Pyšely 

26. Základní škola Roztoky, Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 
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27. ZŠ Jakuba Jana Ryby v Roţmitále pod Třemšínem, Komenského 54, 262 42 

           Roţmitál pod Třemšínem                       

28. Základní škola Trhový Štěpánov, Sokolská 256, 257 63 Trhový Štěpánov 

29. Masarykova základní škola, Vrchlického 236, 281 51 Velký Osek 

30. Základní škola Votice, Praţská 235, 259 01, Votice 

 

4. 5 Průběh a časový harmonogram výzkumu 

      

     Oslovila jsem vybrané základní školy a vypůjčila jsem si jejich školní vzdělávací programy 

v tištěné nebo elektronické podobě. Analýzu těchto ŠVP jsem prováděla v období květen – 

září 2009. Dotazníky byly zadány v průběhu září 2009 na prvních deseti uvedených školách 

vţdy učitelům, kteří vyučují Výchovu ke zdraví nebo Rodinnou výchovu. Návštěvy na 

základních školách byly pokaţdé domluveny s vedením školy. Statistické vyhodnocení 

dotazníků jsem prováděla v říjnu 2009. Časové údaje povaţuji za důleţité, protoţe školy 

formou dodatků mohou svůj ŠVP průběţně doplňovat a proto získaná data jsou platná pro toto 

časové období. 
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5 Zkoumané základní školy Středočeského kraje 

5. 1 Základní škola Kladno, Brjanská 3078, 272 04, Kladno 

 

      Základní škola Kladno, Brjanská 3078 je právním subjektem – příspěvkovou organizací.   

Je plně organizovanou základní školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Škola se nachází          

v blízkosti sídliště v okrajové části města, odkud pochází většina ţáků školy. Vzhledem ke své 

poloze a zaměření některých tříd přijímá často i ţáky dojíţdějící. Školu navštěvuje téměř 500 

ţáků. Patrná je migrace ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Výuka                   

v   1. aţ 5. ročníku probíhá ve dvou paralelních třídách, od 6. ročníku přibývá jedna paralelní 

třída se sportovním zaměřením. Průměrná naplněnost tříd je 22 ţáků. Areál školy je umístěn 

nedaleko lesa. Škola je dobře dostupná MHD, linkovými autobusy z blízkých obcí a Prahy. 

Nedaleko školy se nacházejí dvě vlakové stanice. Výhodou jsou bezpečné přechody na 

komunikacích v okolí školy. 

      Areál školy je rozdělen do osmi pavilonů, ve kterých se nachází celkem 35 učeben, z toho 

12 specializovaných ( oučebna jako součást multimediálního 

patra, výtvarná výchova, kovodílna a dřevodílna pracovních činností, chemická laboratoř, 

učebna fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, relaxační místnost, ). Sportovní 

zázemí školy tvoří plně vybavený pavilon tělocvičny s parketovým povrchem, přetlaková hala 

s umělým povrchem, venkovní fotbalové hřiště s atletickým oválem, dvě venkovní hřiště         

s asfaltovým povrchem a dopravní hřiště. Na chodbě u tělocvičny je umístěn automat na horké 

nápoje. Školní druţina je umístěna samostatně v jednom z pavilonů, k dispozici má tři 

místnosti. V suterénu hlavního pavilonu je kromě skladovacích místností zřízen i školní klub. 

Škola má vlastní školní kuchyni s jídelnou vybavenou čipovým objednávkovým systémem. 

Místnost jídelny je vyuţívána i pro prezentaci prací ţáků školy. Během velkých přestávek zde 

škola zajišťuje pro své ţáky pitný reţim a prodej svačin, je zde umístěn nápojový automat. 

Škola má kvalitní hygienické zázemí (zrekonstruovaná WC, šatny a sprchy v pavilonu 

tělocvičny, oddělená WC a sprcha pro zaměstnance v hlavním pavilonu). Vzhledem              

ke stavební dispozici školy a přecházení ţáků do odborných učeben jsou místo šaten na 

chodbách šatnové bloky pro odloţení obuvi a svrchního oblečení. Pavilony jsou umístěny na 

rozlehlém pozemku, jehoţ součástí je jabloňový sad a velké plochy udrţovaných trávníků        

a okrasné zeleně. Areál umoţňuje v letních měsících i venkovní výuku. V průběhu velké 
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přestávky se ţáci pohybují na nádvoří školy. Ţákům i učitelům je k dispozici školní knihovna, 

v poledních pauzách je ţákům pravidelně umoţněn přístup na internet a ke školním výukovým 

programům, otevřena jsou krytá sportoviště a zpřístupněn školní klub, který slouţí i pro další 

volnočasové aktivity ţáků. 

 

      Pedagogický sbor tvoří průměrně 30 pedagogických pracovníků (zhruba 10 na prvním 

stupni, 20 na druhém stupni) z nichţ 75% je plně kvalifikováno. Chod školní druţiny zajišťují 

obvykle 3 vychovatelky, jejich počet se mění v závislosti na naplněnosti druţiny. Na škole 

pracují dva výchovní poradci zaměření na práci s ţáky integrovanými  a nadanými, případně     

i etopedicky ohroţenými ţáky. Výchovný poradce pro druhý stupeň funguje zároveň jako 

poradce pro volbu povolání. Prevence zneuţívání návykových látek  a sociálně patologických 

jevů je koordinována metodikem školní prevence. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Brjanská  

Adresa školy Brjanská 3078, Kladno, 27204  

Počet ţáků 500  

Počet učitelů 30 

Počet tříd 22  

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy v blízkosti sídliště v okrajové části Kladna  

Dopravní dostupnost MHD, linkové autobusy z okolí a Prahy  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň, cca 10 minut chůze do lesa  

Sportovní vyţití tělocvična, hala, tři venkovní hřiště, dopravní hřiště  

Hygienické zařízení ve škole zrekonstruované WC a sprchy  

Zajištění stravování školní kuchyň, prodej svačin   

Zajištění pitného reţimu  nápojový automat  

Jídelna – jídelníček průměrně 450 jídel denně, výběr ze tří jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy 
„Normální škola“, specifická třída zaměřená na lední 

hokej 

ne 

Dlouhodobé projekty zdravý ţivotní styl – volný čas                    ano 

Krátkodobé projekty 
„Akční program zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu“  - jednou za rok 

 ne 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano  ano ano  

Výchova demokratického občana  ano ne  ne  ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne  ne  ne  

Multikulturní výchova  ano ano  ne  ano  

Environmentální výchova  ano ne  ne  ne  

Mediální výchova  ne ne  ano  ne  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu součást Výchovy k občanství  

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         1          1            1         1  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ano 

Obojí způsob ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka 5. 1. 1 

 

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1       3.1.8     4.5.1     

1.1.2 ■    3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10    ■ 4.5.3    ■ 

1.1.4     3.1.11  ■  ■ 4.5.4     

1.1.5 ■ ■   3.1.12     4.6.1    ■ 

1.1.6     3.1.13    ■ 4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1     3.2.1 ■ ■   4.6.4     

1.2.2  ■   3.2.2     4.7.1 ■ ■ ■  

1.2.3  ■   3.2.3     4.7.2     

1.2.4 ■ ■   3.2.4     4.8.1     

1.2.5     3.2.5 ■   ■ 4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7  ■   3.3.1 ■    4.8.4  ■   

1.2.8 ■    3.4.1   ■  4.8.5     

2.1.1  ■  ■ 3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1    ■ 

2.1.5     3.4.6 ■  ■  5.2.2    ■ 

2.1.6     3.4.7   ■  5.2.3   ■ ■ 

2.1.7     3.4.8   ■  5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1  ■ ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1    ■ 6.1.1    ■ 

2.2.3     4.2.1   ■  6.1.2    ■ 

2.2.4    ■ 4.2.2     6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1   ■  6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■    6.3.1     

2.2.8     4.3.3  ■ ■  6.3.2     

2.2.9     4.3.4    ■ 6.4.1  ■  ■ 

2.2.10    ■ 4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12    ■ 4.3.7    ■ 6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6 ■ ■  ■ 

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1  ■ ■ ■ 4.3.11 ■ ■ ■ ■ 6.5.2     

3.1.2   ■  4.4.1    ■ 6.5.3    ■ 

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6 ■  ■  4.4.5          

3.1.7     4.4.6   ■       
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Obecné zhodnocení  - ZŠ Brjanská 

 

 

             I přes to, ţe předmět Výchova ke zdraví  je integrován do předmětu Výchova 

k občanství jsou témata zpracována v širokém rozsahu. Témata jsou zastoupena ve všech 

ročnících s jednohodinovou dotací týdně.  V šestém ročníku se ţáci zabývají především vztahy 

mezi lidmi, formou souţití, tělesnou a duševní hygienou, první pomocí. V sedmém ročníku 

rozšiřují a navazují na jiţ probrané učivo, navíc je zabudována manipulativní reklama, 

mezilidské vtahy a způsoby odmítnutí návykových látek. Osmý ročník je zaměřen spíše na 

zdravou výţivu, ochranu před přenosnými i nepřenosnými chorobami. Dále se krajově 

zmiňuje o rozhodování se ve prospěch zdraví. Devátý ročník zdůrazňuje oblast sexuálního 

dospívání a reprodukčního zdraví, podpory zdraví, bezpečného chování a sebepoznání. Oproti 

původnímu předmětu Rodinná výchova neobsahuje tento předmět oblast rodina a širší sociální 

prostředí. Obecně lze říci, ţe témata jsou zde dostačující vzhledem ke spojení předmětů 

Výchova ke zdraví a Výchova k občanství do jednoho předmětu i vzhledem k hodinové 

dotaci.    

      Zpracování ŠVP je přehledné a srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Auto-destruktivní závislosti se objevují ve všech ročnících. V šestém ročníku je probráno 

učivo týkající se negativních účinků kouření na zdraví a zdravotní rizika pití alkoholu. Sedmý 

a osmý ročník klade důraz na cvičení způsobu odmítání návykových látek. V devátém ročníku 

jsou řešeny moţnosti ţivota bez drog a problematika patologického hráčství. Udivuje mě, ţe 

vzhledem k dnešní technologii a způsobu ţivota ţáků, zde není uvedena hrozba netolismu, 

nebezpečí internetu a zdravotní rizika spojená s prací s počítačem. Škola představila na tuto 

problematiku projekt Kouření a já. 
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5. 2 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447, 272 01     
Kladno 

 

      ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská vyrostla na sídlišti v průmyslovém městě Kladno jako 

zařízení, které mělo slouţit rychle se rozvíjejícímu městu a konkrétně sídlišti. Po stránce 

architektonické nemá budova mezi školními budovami obdobu. Je postavena podle 

francouzského vzoru a charakteristická je pro ni centrální hala s květinovou výzdobou a dva 

další navazující pavilony  - pavilon pro volný čas a pavilon s tělocvičnami. Hlavním záměrem 

architektů bylo postavit školu s celkovou kapacitou 540 ţáků, kteří by se vzdělávali v hlavní 

budově a pavilon pro volný čas se školní jídelnou, který měl být vyuţíván v odpoledních 

hodinách. Při současné cílové kapacitě se škola  potýká s nedostatkem prostoru především pro 

školní druţinu. Pavilon pro volný čas slouţí současně jako místo dopoledního vzdělávání pro 

nejmladší ţáky a odpoledne  je vyuţíván školní druţinou. ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská je plně 

organizovanou základní školou a zpravidla má tři třídy v kaţdém ročníku. Od školního roku 

2006/07 byla ke škole připojena mateřská škola jako odloučené pracoviště. Součástmi školy 

tedy jsou základní škola se stanovenou kapacitou 680 ţáků,  školní druţina se stanovenou 

kapacitou 200 ţáků,  školní jídelna se stanovenou kapacitou 600 jídel,  mateřská škola se 

stanovenou kapacitou 100 ţáků.  

      V roce 2007 byla škola vybavena novými plastovými okny, v době nedávné proběhla 

rekonstrukce sociálního zařízení. Ve školní jídelně proběhla celkovou rekonstrukcí odpadů           

a podlah. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných 

učebnách. Některé kmenové učebny jsou zároveň odbornými učebnami. K dispozici jsou dvě 

tělocvičny,  přilehlé veřejné hřiště, školní zahrada a školní dílny. V hale školy jsou stoly na 

stolní tenis, kde ţáci mohou trávit smysluplně čas o přestávkách i v odpoledních hodinách. 

Ţáci mohou vyuţívat ţákovskou knihovnu a počítačovou učebnu s připojením na internet. Pro 

některé činnosti v rámci výuky, především pro projektové dny, nabízí své prostory také hlavní 

hala. Hala se vyuţívá i ke kulturním a slavnostním akcím s účastí veřejnosti a jako prostor, 

kde ţáci mohou prezentovat své výtvarné práce. Hygienické zázemí je také na standardní 

úrovni. Součástí budovy je školní kuchyně a se souhlasem hygienika je provozována školní 

prodejna. Zajištěn je pitný reţim ţáků také prostřednictvím automatů. Ţáci mají moţnost 

odebírat dotované školní mléko a mléčné výrobky z chlazeného automatu. Školní jídelna 
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poskytuje výběr ze tří jídel. Klima školy je příznivé, vládnou zde partnerské vztahy. Škola je 

řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Jsou 

stanovena opatření pro zabezpečení objektu školy a bezpečnost ţáků a zaměstnanců. Tato 

opatření jsou deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu a v dalších vnitřních 

směrnicích.  

 

         Vzdělávání je po personální stránce zajišťováno stabilizovaným pedagogickým sborem. 

Všichni pedagogové pracují na svém kvalifikačním růstu a kromě oborových seminářů se 

zaměřují i na studium nových metod a forem práce. Přepočtený počet pedagogických 

pracovníků se pohybuje optimálně kolem cca 38 učitelů na ZŠ a 6 vychovatelek školní 

druţiny. Odborný pedagogicko – psychologický servis zajišťují dvě výchovné poradkyně ( pro 

1. a 2. stupeň). Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy a ostatními 

pedagogickými pracovníky a vypracovává Minimální preventivní program. Škola úzce 

spolupracuje s CDP Kladno a s PPP Kladno. V roce 2005 byla v souladu se školským 

zákonem ustavena školská rada. Ve škole pracuje také ţákovský parlament. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Kladno,  Ukrajinská 2447 

Adresa školy Ukrajinská 2447, Kladno 27202 

Počet ţáků 680 

Počet učitelů 38 

Počet tříd 27  

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy sídlištní městská škola  

Dopravní dostupnost MHD, linkové autobusy z okolí a Prahy  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň, zahrada 

Sportovní vyţití dvě tělocvičny, veřejné hřiště, zahrada, stolní tenis 

Hygienické zařízení ve škole zrekonstruované WC a sprchy  

Zajištění stravování školní jídelna, bufet 

Zajištění pitného reţimu  nápojový automat , dotované školní mléko 

Jídelna – jídelníček průměrně 600 jídel denně, výběr ze tří jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Mozaika schopností a dovedností pro ţivot“ ne 

Dlouhodobé projekty adopce na dálku                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano   ano  

Výchova demokratického občana  ne ne    ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne    ne  

Multikulturní výchova  ano ano   ano  

Environmentální výchova  ano ano    ano 

Mediální výchova  ano ano   ano 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Rodinná výchova 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         1          1                    1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ano 

Obojí způsob ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP – Tabulka 5. 2. 1 

 

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8    ■ 4.5.1 ■    

1.1.2     3.1.9  ■   4.5.2    ■ 

1.1.3     3.1.10    ■ 4.5.3     

1.1.4     3.1.11    ■ 4.5.4    ■ 

1.1.5     3.1.12     4.6.1 ■    

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1 ■    4.6.4     

1.2.2     3.2.2     4.7.1  ■   

1.2.3     3.2.3 ■    4.7.2    ■ 

1.2.4     3.2.4 ■    4.8.1 ■ ■  ■ 

1.2.5     3.2.5  ■   4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3 ■ ■  ■ 

1.2.7     3.3.1 ■   ■ 4.8.4 ■ ■  ■ 

1.2.8     3.4.1 ■    4.8.5 ■ ■  ■ 

2.1.1 ■    3.4.2     4.8.6 ■ ■  ■ 

2.1.2 ■    3.4.3 ■    5.1.1     

2.1.3 ■    3.4.4     5.1.2     

2.1.4 ■    3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6 ■ ■  ■ 5.2.2     

2.1.6     3.4.7  ■   5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8  ■   3.4.9     5.3.2     

2.2.1  ■   3.4.10     5.3.3     

2.2.2    ■ 4.1     6.1.1 ■    

2.2.3    ■ 4.2.1 ■ ■   6.1.2 ■    

2.2.4  ■   4.2.2     6.2.1  ■  ■ 

2.2.5    ■ 4.2.3     6.2.2     

2.2.6    ■ 4.3.1     6.2.3    ■ 

2.2.7     4.3.2 ■    6.3.1     

2.2.8     4.3.3    ■ 6.3.2     

2.2.9    ■ 4.3.4 ■ ■  ■ 6.4.1     

2.2.10 ■    4.3.5    ■ 6.4.2     

2.2.11     4.3.6    ■ 6.4.3     

2.2.12  ■  ■ 4.3.7     6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6  ■   

2.2.15  ■   4.3.10    ■ 6.5.1     

3.1.1 ■    4.3.11 ■ ■   6.5.2     

3.1.2     4.4.1 ■ ■   6.5.3     

3.1.3 ■   ■ 4.4.2  ■        

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6  ■  ■ 4.4.5          

3.1.7     4.4.6 ■ ■        
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Obecné zhodnocení – ZŠ Ukrajinská 

 

              

      Škola nazvala předmět „ Rodinná výchova“. Je integrován do šestého, sedmého                  

a devátého ročníku. Témata jsou zde plně zastoupena. V šestém ročníku je probráno učivo 

vztahy mezi lidmi, změny v ţivotě člověka, zdravý způsob ţivota, rizika ohroţující zdraví, 

ochrana za mimořádných událostí. Další ročníky učivo rozšiřují a prohlubují. Devátý ročník je 

podrobněji zaměřen zejména na problematiku sexuálního dopívání a reprodukčního zdraví, 

dále pak na autodestruktivní závislosti. Škola klade důraz na téma ochrana člověka za 

mimořádných událostí.  K této problematice škola uskutečňuje celoškolní projekt, do kterého 

zapojuje aktivně i sloţky záchranného systému města Kladna.  

      Celkové provedení ŠVP je přehledné a srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivním závislostem je na této škole věnována pozornost hlavně v devátém 

ročníku. V šestém ročníku je řešena problematika negativních účinků kouření a zdravotní 

rizika pití alkoholu. V sedmém pak lepší moţnosti – ţivot bez drog a zdravý ţivotní styl. 

V šestém a sedmém ročníku je také kladen důraz na manipulativní reklamu. Devátý ročník 

navazuje na jiţ získané znalosti a rozšiřuje téma o způsob odmítání návykových látek, 

problém počítače a zdraví, nebezpečí internetu a netolismus. Tímto škola aktuálně reaguje na 

problémy dnešní mládeţe. 
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5. 3 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756, 272 01   
Kladno 

      Na první pohled starobylá budova z přelomu 19. a 20. století v centru města, při bliţším 

shlédnutí modernizující se základní škola. Škola se skládá ze dvou budov, mezi nimiţ je 

sevřeno útulné nádvoří, které v roce 2004 dostalo nový asfaltový "koberec". V jedné školní 

budově je umístěn 1. stupeň, školní druţina, školní jídelna a tělocvična, v budově druhé pak 

2. stupeň a druhá tělocvična. Škola je vybavena novou počítačovou pracovnou s 31 počítači    

a moţností stálého připojení k internetu, dále multimediální odbornou pracovnou přírodopisu, 

anglického jazyka, fyziky a chemie. Téměř všechny učebny jsou vybaveny televizí, 

videorekordérem a DVD přehrávačem.  

         Od školního roku 2008/2009 se Anglický jazyk a Informační technologie vyučují na 

škole  jiţ od 1. ročníku. 

         Školu navštěvuje přibliţně 330 ţáků, kterým je poskytováno základní vzdělání, důsledně 

a všestranně jsou připravováni pro další studium a praxi. Na prvním stupni se učí ve třídě 

průměrně 25 ţáků, na stupni druhém ţáků 26. V 7. ročníku mají speciální třídu pro ţáky se 

specifickými poruchami učení. 

        Pedagogický sbor se skládá z  5 učitelů 1. stupně a 14 učitelů 2. stupně. Ve škole pracuje 

kvalifikovaná výchovná poradkyně. 75% učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní studují na 

vysokých školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2zskladno.cz/druzina/
http://www.2zskladno.cz/zs/jidelna/
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756  

Adresa školy Zd. Petříka 1756, Kladno 27201 

Počet ţáků 330 

Počet učitelů 26 

Počet tříd 13  

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy střed města 

Dopravní dostupnost MHD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití tělocvična, sportovní areál Sletiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování školní jídelna, čipový systém 

Zajištění pitného reţimu  automaty, školní bufet 

Jídelna - jídelníček polévka, výběr ze dvou jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Učme se pro ţivot“ ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova  ano  ano ano  

Výchova demokratického občana  ne   ne ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne   ne ne  

Multikulturní výchova   ne ne ne 

Environmentální výchova   ne   ne ne 

Mediální výchova   ne  ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Rodinná výchova 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         0          1          1          1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ano 

Obojí způsob ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP – Tabulka 5. 3. 1 

 

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1  ■ ■ ■ 3.1.8     4.5.1  ■   

1.1.2  ■ ■ ■ 3.1.9     4.5.2     

1.1.3  ■ ■ ■ 3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5     3.1.12   ■  4.6.1  ■   

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1     3.2.1  ■ ■  4.6.4     

1.2.2     3.2.2  ■ ■  4.7.1    ■ 

1.2.3   ■ ■ 3.2.3  ■   4.7.2   ■ ■ 

1.2.4    ■ 3.2.4  ■   4.8.1     

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1  ■   4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1  ■   3.4.2     4.8.6     

2.1.2  ■   3.4.3     5.1.1   ■  

2.1.3  ■   3.4.4     5.1.2   ■  

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1   ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2   ■  4.1  ■  ■ 6.1.1  ■ ■  

2.2.3   ■  4.2.1  ■   6.1.2  ■ ■  

2.2.4   ■  4.2.2  ■   6.2.1    ■ 

2.2.5   ■  4.2.3  ■   6.2.2    ■ 

2.2.6     4.3.1     6.2.3    ■ 

2.2.7     4.3.2  ■   6.3.1  ■ ■  

2.2.8    ■ 4.3.3     6.3.2  ■ ■  

2.2.9    ■ 4.3.4     6.4.1  ■ ■  

2.2.10    ■ 4.3.5   ■  6.4.2  ■ ■  

2.2.11    ■ 4.3.6   ■  6.4.3     

2.2.12    ■ 4.3.7   ■  6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14    ■ 4.3.9     6.4.6     

2.2.15    ■ 4.3.10     6.5.1  ■ ■  

3.1.1  ■   4.3.11   ■  6.5.2  ■ ■  

3.1.2  ■   4.4.1  ■ ■  6.5.3  ■ ■  

3.1.3  ■   4.4.2   ■       

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Zd. Petříka 

 

      Předmět škola nazvala „Výchova ke zdraví“ s jednohodinovou dotací v sedmém, osmém   

a devátém ročníku. Učivo vztahy mezi lidmi se prolíná všemi ročníky. Sedmý se pak zaměřuje 

na dětství, pubertu, zásady zdravé výţivy, tělesnou a duševní hygienu, reţim dne, stres, 

civilizační choroby, bezpečné chování, pravidla bezpečnosti, osobnostní a sociální rozvoj. 

Osmý ročník začleňuje sexuální dospívání, tělesnou a duševní hygienu, autodestruktivní 

závislosti, hodnotu a podporu zdraví a navazuje na osobnostní a sociální rozvoj. Devátý ročník 

navazuje na sexuální dospívání, stres, manipulativní reklama, seberegulace. Jediné téma, které 

zde chybí je ochrana před nemocemi. 

      Celkové zpracování ŠVP je srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou zastoupeny v sedmém a osmém ročníku. Ţáci se               

v sedmém ročníku zabývají negativními účinky kouření, riziky pití alkoholu. V osmým pak 

navazují na probrané učivo a to tématy počítač a zdraví, nebezpečí internetu, netolismus, 

patologické hráčství. Postrádám zde zařazení učiva ţivot bez drog. 
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5. 4 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206, 273 09  
Kladno 7 

 

      Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje 

mravní, estetickou, rodinnou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu ţáků.  

Budova školy se nachází v okrajové části Kladna, Švermov - Hnidousy v zástavbě rodinných 

domů, poblíţ švermovského kostela. Přímo u zastávky MHD Hnidousy. Byla vystavěna          

v letech 1901 - 1902. Většina ţáků je z Kladna. V tomto školním roce má škola 9 tříd a 1 

oddělení školní druţiny. Školu navštěvuje celkem 198 ţáků. Kromě učeben a pracoven mohou 

vyuţívat vlastní tělocvičnu, internetovou učebnu, knihovnu, k dispozici je i nově 

zrekonstruované školní hřiště a nová multimediální učebna vybavená SMART tabulí. 

Samozřejmostí je provoz školní jídelny a školní druţiny (umístěna je v samostatné budově se 

zahradou). V rámci výuky se ţáci zúčastní mnoha exkurzí, výstav a návštěv kin či divadel. Pro 

děti ze 2. a 3. tříd je pak ve spolupráci s plaveckou školou Medúza Kladno pravidelně 

zajišťována výuka plavání. V létě jezdí děti kaţdoročně na školu v přírodě, v zimě pak na 

lyţařský kurz. Mimo vyučování je pak dětem k dispozici mnoţství krouţků v rámci školního 

klubu. Ty mohou navštěvovat nejen ţáci školy, ale i ostatní děti. Cizí jazyky jsou vyučovány 

od 3. ročníku, podle počtu dětí i v dělených třídách. Dále škola nabízí výuku němčiny              

a ruštiny aprobovanými učiteli. Ruština je vyučována na druhém stupni jako povinně volitelný 

předmět. Němčina potom v rámci školního klubu. Významnou součástí je výuka v oblasti 

informačních systémů. Práce s počítačem se vyučuje v rámci volitelného předmětu v 6. aţ 9. 

ročníku Informatika. Škola je vybavena třemi učebnami s výpočetní technikou, jedna z nich 

byla zřízena v rámci programu Internet do škol.  

      ZŠ má 16 pedagogických pracovníků, z nichţ je převáţná část plně kvalifikována. Chod 

školní druţiny zajišťuje jedna vychovatelka 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Kladno 

Adresa školy Velvarská 1206, Kladno 27309 

Počet ţáků 198 

Počet učitelů 16 

Počet tříd 9  

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy Okrajová část Kladna v blízkosti lesa 

Dopravní dostupnost MHD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň, les 

Sportovní vyţití tělocvična, školní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, sprchy 

Zajištění stravování školní jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat  

Jídelna – jídelníček 150 jídel denně, výběr ze dvou jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Hrajme si, učme se“ ne 

Dlouhodobé projekty Les ve škole – škola v lese                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova  ano  ano ano  

Výchova demokratického občana   ano  ne ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

  ne   ne ano  

Multikulturní výchova   ano  ne ano  

Environmentální výchova   ano  ano ano 

Mediální výchova   ano ano ano 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

                   1          1           1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ano 

Obojí způsob ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP – Tabulka 5. 4. 1 

 

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1  ■   

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11    ■ 4.5.4     

1.1.5  ■   3.1.12   ■  4.6.1   ■  

1.1.6     3.1.13  ■   4.6.2   ■  

1.1.7     3.1.14    ■ 4.6.3     

1.2.1  ■   3.2.1  ■   4.6.4   ■  

1.2.2     3.2.2  ■ ■  4.7.1    ■ 

1.2.3  ■   3.2.3   ■ ■ 4.7.2    ■ 

1.2.4  ■   3.2.4     4.8.1    ■ 

1.2.5    ■ 3.2.5  ■  ■ 4.8.2     

1.2.6     3.2.6    ■ 4.8.3    ■ 

1.2.7  ■  ■ 3.3.1  ■  ■ 4.8.4    ■ 

1.2.8     3.4.1  ■  ■ 4.8.5     

2.1.1  ■ ■ ■ 3.4.2  ■  ■ 4.8.6     

2.1.2  ■ ■  3.4.3     5.1.1     

2.1.3  ■   3.4.4     5.1.2     

2.1.4  ■ ■ ■ 3.4.5     5.2.1     

2.1.5   ■  3.4.6  ■   5.2.2     

2.1.6     3.4.7  ■   5.2.3     

2.1.7   ■  3.4.8     5.3.1    ■ 

2.1.8   ■  3.4.9     5.3.2    ■ 

2.2.1   ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1    ■ 6.1.1     

2.2.3    ■ 4.2.1    ■ 6.1.2     

2.2.4  ■ ■ ■ 4.2.2  ■   6.2.1     

2.2.5    ■ 4.2.3    ■ 6.2.2     

2.2.6    ■ 4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2  ■ ■  6.3.1    ■ 

2.2.8   ■  4.3.3  ■ ■ ■ 6.3.2     

2.2.9     4.3.4    ■ 6.4.1   ■  

2.2.10     4.3.5   ■  6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3   ■  

2.2.12    ■ 4.3.7     6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8   ■  6.4.5   ■  

2.2.14    ■ 4.3.9  ■   6.4.6    ■ 

2.2.15    ■ 4.3.10     6.5.1     

3.1.1  ■  ■ 4.3.11   ■ ■ 6.5.2     

3.1.2    ■ 4.4.1   ■  6.5.3     

3.1.3  ■   4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5   ■ ■ 4.4.4          

3.1.6   ■  4.4.5          

3.1.7     4.4.6  ■        
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Obecné zhodnocení – ZŠ Velvarská 

 

      

       Předmět je samostatný, nazván jako „ Výchova ke zdraví“ v sedmém, osmém a devátém 

ročníku.  Učivo je zde hojně zastoupeno. V sedmém ročníku se zaměřuje především na  témata 

vztahy mezi lidmi a formy souţití, dětství, pubertu a dospívání, výţivu  a zdraví, tělesnou        

a duševní hygienu, ochrana před nemocemi a okrajově autodestruktivní závislostí. Osmý 

ročník prohlubuje tematiku dětství, puberta a dospívání. Dále se dotýká autodestruktivních 

závislostí a dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. V devátém ročníku se 

prohlubují některá témata jiţ probraná a navíc se zde objevuje téma sexuální dospívání            

a reprodukční zdraví, reklamní vlivy a působení sekt, ochrana za mimořádných událostí, 

podpora zdraví v  komunitě a osobnostní a sociální rozvoj. Ani v jenom ročníku není 

zastoupeno téma „Fast food“, coţ je v dnešní době velmi aktuální problematika. Dále zde 

nenalézám okruh preventivní a lékařské péče, i kdyţ jde o téma, které bude ţáky potkávat po 

celý ţivot.           

      Zpracování ŠVP je srozumitelné a přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Téma autodestruktivních závislostí je zastoupeno v sedmém, osmém i devátém ročníku. 

Nejvíce však v ročníku osmém. Negativní účinky kouření a zdravotní rizika pití alkoholu se 

probírají v sedmém a následné prohloubení je v osmém ročníku.  Téma odmítnutí návykových 

látek je zastoupeno ve všech ročnících. Osmý ročník obsahuje témata počítač a zdraví, 

návykové látky, bezpečnost v dopravě a manipulativní reklama. Vůbec se neobjevuje téma 

patologické hráčství a nebezpečí internetu. 
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5. 5 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, 27801 Kralupy nad 
Vltavou 

 

    

      Škola zahájila činnost dne 8. 9. 1969. Je úplnou školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem, 

nachází se v sídlištní zástavbě - Lobeček. Spádovou oblast školy tvoří : levá část Lobečku- 

hranice tvoří levá strana ul.Karoliny Světlé, Hakenovy  ul., ul. Štefánkova aţ po č.p. 644. Ze 

sídliště Cukrovar domy č.p. 1067 - 1072, č.p. 1081 - 1084, č.p. 1088 a č.p. 1172. 

 

     Škola vzdělává 420 ţáků s průměrnou naplněností 23 ţáků. Třídy v jednotlivých ročnících 

jsou paralelní.  

 

     Školní areál je tvořen třemi hlavními budovami, dvěma tělocvičnami, sportovním hřištěm      

a travnatou plochou s okrasnými dřevinami. Součástí školy jsou tři třídy školní druţiny, školní 

kuchyně a školní jídelna. V budově školy je celkem 30 tříd. Školní dílny, učebna fyziky, 

školní kuchyňka, počítačová učebna , knihovna, učebna výchov, školní druţiny.   

 

      Pedagogický sbor má 30 členů, pracují v něm převáţně mladí i zkušení pedagogové. 

Všichni vyučující mají vysokoškolské vzdělání. Aprobovanost je 85%. Ve škole pracuje  

výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. V rámci počítačové 

gramotnosti všichni pedagogové získali osvědčení znalosti typu Z, 16 pedagogů prošlo 

vzděláváním typu P. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Kralupy nad Vltavou 

Adresa školy Revoluční 682, okres Mělník 

Počet ţáků 420 

Počet učitelů 30 

Počet tříd 18 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy sídlištní zástavba Lobeček  

Dopravní dostupnost MHD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň, okrasné dřeviny 

Sportovní vyţití dvě tělocvičny, školní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, sprchy 

Zajištění stravování školní jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat  

Jídelna – jídelníček polévka, hlavní jídlo, moučník, koktejly 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola poznání“ ne 

Dlouhodobé projekty Fit rodina                    ano 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova  ano  ano   

Výchova demokratického občana   ne  ne   

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

  ne   ne   

Multikulturní výchova   ano  ano   

Environmentální výchova   ne  ne  

Mediální výchova   ano ano  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

                   1          1            

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ano 

Obojí způsob ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP – Tabulka 5. 5. 1 

 

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1  ■ ■  

1.1.2     3.1.9     4.5.2  ■ ■  

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5     3.1.12  ■ ■  4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14  ■ ■  4.6.3     

1.2.1  ■ ■  3.2.1  ■ ■  4.6.4     

1.2.2     3.2.2     4.7.1  ■ ■  

1.2.3     3.2.3  ■ ■  4.7.2  ■ ■  

1.2.4  ■ ■  3.2.4     4.8.1     

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1     4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1     3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2  ■ ■  

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1  ■ ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1  ■ ■  6.1.1     

2.2.3  ■ ■  4.2.1  ■ ■  6.1.2     

2.2.4  ■ ■  4.2.2     6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2     6.3.1     

2.2.8  ■ ■  4.3.3     6.3.2     

2.2.9     4.3.4     6.4.1  ■ ■  

2.2.10     4.3.5  ■ ■  6.4.2  ■ ■  

2.2.11     4.3.6     6.4.3  ■ ■  

2.2.12  ■ ■  4.3.7  ■ ■  6.4.4  ■ ■  

2.2.13  ■ ■  4.3.8     6.4.5  ■ ■  

2.2.14     4.3.9     6.4.6  ■ ■  

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1  ■ ■  4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1  ■ ■  6.5.3     

3.1.3  ■ ■  4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Kralupy nad Vltavou 

 

 

      Předmět je samostatný s názvem “ Výchova ke zdraví“. Je zabudován v sedmém a osmém 

ročníku. Většina učiva se nejdříve probírá v sedmém ročníku a v osmém se nadále prohlubuje.  

Jsou zde zastoupena témata vztahy mezi lidmi, sexuální dopívání a reprodukční zdraví, výţiva        

a zdraví,  tělesná a duševní hygiena, rizika ohroţující zdraví, autodestruktivní závislosti, 

projevy násilí, bezpečné chování, manipulativní reklama a mezilidské vztahy. Zcela zde 

postrádám téma ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami a ochranu za 

mimořádných událostí, které je v současné době tolik diskutované. Téma dětství, puberta        

a dospívání není vůbec začleněno a rovnou se probírá sexuální dospívání.   

      ŠVP je zpracováno velmi přehledně a systematicky. 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou zastoupeny velmi okrajově. Začleněno je  jen téma počítač 

a zdraví a patologické hráčství. Vzhledem k současné situaci a problémům s mládeţí si 

myslím, ţe zařazení těchto témat je značně nedostačující. 
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5. 6 Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, Školní 93, 270 61 Lány 

 

      Základní škola Ch.G. Masarykové je úplná základní škola s 1. – 9. ročníkem, nemá 

paralelní třídy, kapacita školy je 230 ţáků. Její součást je školní druţina a školní jídelna. Škola 

má dvě budovy. V budově postavené v roce 1983 jsou učebny pro čtyři ročníky 1. stupně, 

malá sborovna, část ţákovské knihovny, místnosti školní druţiny, sborovna vychovatelek ŠD 

a školní dílny pro pracovní činnosti. Druhá budova je z roku 1932. V ní jsou ostatní učebny, 

sborovna a další potřebné místnosti včetně tělocvičny, ţákovské knihovny - studovny              

a počítačové učebny. Kaţdá třída 2. stupně má svoji kmenovou učebnu, která je zároveň 

učebnou odbornou - přírodovědných předmětů, matematiky, českého jazyka, společenských 

předmětů, výtvarné výchovy , počítačová pracovna , ţákovské dílny , ţákovská kuchyňka. 

Školní sportovní hřiště (od školního roku 2007/2008 nově zrekonstruováno - grant z Fondu 

sportu a volného času, Obec Lány, SRPDŠ) - mimo sportovní činnosti je vyuţívané                  

i k relaxaci během velkých přestávek. Na základě dohody vyuţívá škola i nově vybudovaný 

sportovní areál TJ Sokol Lány. Travnatá plocha pod pavilonem pro 1. stupeň je vyuţívaná 

k učebním, sportovním, odpočinkovým i relaxačním činnostem. Součástí areálu je také školní 

pozemek se skleníkem vhodný pro realizaci cílů oblasti Člověk a svět práce (od srpna 2008     

v rámci rozvojového programu MŠMT - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy      

a osvěty ve školách v roce 2008 - upraven a z velké části osázen). 

      Ve škole je celkem 26 zaměstnanců, z toho 16 pedagogů včetně vychovatelek školní 

druţiny. Je zde ustanovena výchovná poradkyně pro 1. i 2. stupeň a volbu volání, jeden 

preventista sociálně patologických jevů a jeden ICT pedagog. 7 pedagogů nemá potřebné 

vzdělání. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Ch.G. Masarykové Lány 

Adresa školy Školní 93, 27061 Lány 

Počet ţáků 230 

Počet učitelů 16 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy uprostřed obce  

Dopravní dostupnost dobrá 

Dopravní bezpečnost velmi dobrá  

Okolí školy zeleň, okrasné dřeviny 

Sportovní vyţití školní hřiště, tělocvična 

Hygienické zařízení ve škole WC, sprchy 

Zajištění stravování školní jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat  

Jídelna - jídelníček svačina, polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoj 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola pro všechny“- svoboda a zodpovědnost ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano  ano ano  

Výchova demokratického občana  ne ne  ne  ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ano ano   ano ano  

Multikulturní výchova  ano ano  ano  ano 

Environmentální výchova  ano ano  ano ano 

Mediální výchova  ano ano ano ano 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         1          1          1            1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ano 

Obojí způsob ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka 5. 6. 1 

 

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1 ■ ■ ■ ■ 3.1.8     4.5.1 ■ ■ ■ ■ 

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■ ■ ■ ■ 3.1.12     4.6.1 ■ ■ ■ ■ 

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■ ■ ■ ■ 3.2.1 ■ ■ ■ ■ 4.6.4     

1.2.2     3.2.2 ■ ■ ■ ■ 4.7.1 ■ ■ ■ ■ 

1.2.3 ■ ■ ■ ■ 3.2.3     4.7.2     

1.2.4 ■ ■ ■ ■ 3.2.4     4.8.1 ■ ■ ■ ■ 

1.2.5     3.2.5     4.8.2 ■ ■ ■ ■ 

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.4 ■ ■ ■ ■ 

1.2.8     3.4.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.5 ■ ■ ■ ■ 

2.1.1 ■ ■ ■ ■ 3.4.2 ■ ■ ■ ■ 4.8.6     

2.1.2 ■ ■ ■ ■ 3.4.3 ■ ■ ■ ■ 5.1.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.3 ■ ■ ■ ■ 3.4.4     5.1.2 ■ ■ ■ ■ 

2.1.4     3.4.5     5.2.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.5     3.4.6     5.2.2 ■ ■ ■ ■ 

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1 ■ ■ ■ ■ 3.4.10     5.3.3     

2.2.2 ■ ■ ■ ■ 4.1 ■ ■ ■ ■ 6.1.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.3 ■ ■ ■ ■ 4.2.1 ■ ■ ■ ■ 6.1.2     

2.2.4     4.2.2     6.2.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.5     4.2.3     6.2.2 ■ ■ ■ ■ 

2.2.6     4.3.1 ■ ■ ■ ■ 6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■ ■ ■ ■ 6.3.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.8     4.3.3 ■ ■ ■ ■ 6.3.2     

2.2.9     4.3.4 ■ ■ ■ ■ 6.4.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.10     4.3.5     6.4.2 ■ ■ ■ ■ 

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■ ■ ■ ■ 4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1 ■ ■ ■ ■ 6.5.3     

3.1.3     4.4.2 ■ ■ ■ ■      

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4 ■ ■ ■ ■      

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          



 

~ 64 ~ 
 

Obecné zhodnocení – ZŠ Lány 

 

 

      Samostatný předmět „Výchova ke zdraví“ je zařazen do všech ročníků s jednohodinovou 

dotací týdně. V šestém ročníku se probírá dané téma a v dalších ročnících se pak prohlubuje.  

Témata jsou zde velmi hojně zastoupena. Objevují se vztahy ve dvojici, dětství, puberta, 

dospívání, sexuální dopívání,  zásady zdravé výţivy, tělesná a duševní hygiena, ochrana před 

nemocemi, stres, civilizační choroby, autodestruktivní závislosti, formy násilí, bezpečné 

chování, ochrana za mimořádných událostí, hodnota zdraví. Okruh výţiva a zdraví nezahrnuje 

dnes dosti aktuální téma „ Fast food“. Dále se zde vůbec nevyskytuje téma HIV, rizikové 

chování, plánování rodičovství a antikoncepce.  

      Celkové zpracování ŠVP je velice přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti zde zahrnují pouze vývoj závislostí, negativní účinky kouření 

na zdraví, zdravotní rizika pití alkoholu, způsoby odmítnutí návykových látek, ţivot bez drog. 

Není zde zmínka o aktuálním tématu zdravotní rizika a počítač, nebezpečí internetu, 

manipulativní reklama. Vzhledem k zařazení předmětu do všech ročníků a k hodinové dotaci 

by bylo moţné začlenit více podtémat. Škola má v názvu svého ŠVP  svobodu                         

a zodpovědnost. Podle mého názoru zodpovědnost vhodně rozvíjí právě témata v okruhu 

autodestruktivních závislostí. Také  proto by se dala tato problematika řešit hlouběji. 
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5. 7 Základní škola Mělník – Pšovka, Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník 

 

 

      Škola ZŠ Mělník – Pšovka je státní, středně velká, plně organizovaná základní škola 

v klidnější zóně města Mělníka. V současné době ji navštěvuje na 250 ţáků. Ročníky 1. a 2. 

stupně mají zpravidla po jedné třídě. Ţáci prvního stupně chodí do budovy v Panešově ulici. 

Zde jsou také oddělení druţiny s dobrým zázemím (herny, počítačová učebna, tělocvična, 

hřiště, zahrada) a prostory školní jídelny pro ţáky obou stupňů. Budova pro druhý stupeň 

v Blahoslavově ulici je novější s účelně vybavenými odbornými učebnami pro výuku výtvarné 

výchovy, pracovních činností (dílna, cvičná kuchyně, skleník), chemie, fyziky, cizích jazyků   

a informatiky. Nově byla zrekonstruována školní knihovna. 

      

      Ke škole patří rozsáhlý pozemek s parkovou zelení vyuţívaný pro relaxaci v době 

přestávek i volných hodin. Ţáci obou stupňů mají k dispozici venkovní třídy. Buduje se hřiště, 

upravují se pozemky pro školní zahradu. 

 

       Interiér i exteriér školy jsou vyzdobeny ţákovskými pracemi, prostředí je velmi vlídné, 

příznivé a působí optimisticky a domácky. Třídy jsou rozmístěné do dvou podlaţí, jsou světlé, 

plně vybavené výškově stavitelnými lavicemi. 

    

      Silnými stránkami školy jsou zejména útulné prostředí, ve kterém se děti dobře orientují       

a cítí, akce pořádané napříč ročníkem, stupněm, školou, zapojování ţákovské samosprávy do 

přípravy školních akcí, mimoškolní činnost v zájmových krouţcích,  nové metody a formy 

práce ve výuce, vyuţívání blízkého zimního stadionu, bazénu a koupaliště, charitativní 

činnost, tradice, školní časopis, všeobecně pozitivní vztahy mezi učiteli a rodiči ţáků, funkční 

sdruţení rodičů a jeho podpora školních aktivit, činnost školské rady. 

      Problémem je především nedostatek prostoru pro další budování odborných učeben, 

absence vlastní tělocvičny ( škola vyuţívá nedalekou sokolovnu), neaprobovanost v některých 

předmětech, střídání učitelů. 

      Pedagogický sbor tvoří 17 pracovníků, má příznivý věkový průměr, jeho kvalifikovanost 

se postupně zvyšuje. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Mělník – Pšovka 

Adresa školy Blahoslavova 2461, Mělník 276 01 

Počet ţáků 250 

Počet učitelů 17 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy klidnější zóna města Mělníka 

Dopravní dostupnost MHD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy parková zeleň 

Sportovní vyţití školní hřiště, zahrada 

Hygienické zařízení ve škole WC, sprchy 

Zajištění stravování není součástí jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat  

Jídelna - jídelníček Není 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Člověče, mysli trochu na druhé…“ ne 

Dlouhodobé projekty Mladý zdravotník - soutěţ                    ano 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano  ano ano 

Výchova demokratického občana  ne ne  ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne   ne ne 

Multikulturní výchova  ano ano  ano ano 

Environmentální výchova  ne ne  ne ne 

Mediální výchova  ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         2          2          2          2  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ne 

Obojí způsob ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka 5. 7. 1 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1 ■ ■ ■ ■ 

1.1.2     3.1.9 ■ ■ ■ ■ 4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5     3.1.12 ■ ■ ■ ■ 4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14 ■ ■ ■ ■ 4.6.3 ■ ■ ■ ■ 

1.2.1     3.2.1 ■ ■ ■ ■ 4.6.4 ■ ■ ■ ■ 

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1 ■ ■ ■ ■ 

1.2.5     3.2.5 ■ ■ ■ ■ 4.8.2 ■ ■ ■ ■ 

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.4     

1.2.8     3.4.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.5     

2.1.1     3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3 ■ ■ ■ ■ 5.1.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.3     3.4.4     5.1.2 ■ ■ ■ ■ 

2.1.4     3.4.5     5.2.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.5     3.4.6 ■ ■ ■ ■ 5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8 ■ ■ ■ ■ 5.3.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.8     3.4.9 ■ ■ ■ ■ 5.3.2 ■ ■ ■ ■ 

2.2.1     3.4.10 ■ ■ ■ ■ 5.3.3 ■ ■ ■ ■ 

2.2.2     4.1 ■ ■ ■ ■ 6.1.1     

2.2.3     4.2.1 ■ ■ ■ ■ 6.1.2     

2.2.4     4.2.2     6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2     6.3.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.8     4.3.3     6.3.2     

2.2.9     4.3.4     6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■ ■ ■ ■ 4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1 ■ ■ ■ ■ 6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5 ■ ■ ■ ■ 4.4.4          

3.1.6     4.4.5 ■ ■ ■ ■      

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení  – ZŠ Mělník Pšovka 

 

     Škola nazvala předmět „ Výchova ke zdraví“ a vybavila jej dvouhodinovou dotací týdně 

pro kaţdý ročník. Učivo se prohlubuje ve všech ročnících. Obsahuje témata výţiva a zdraví, 

tělesná a duševní hygiena, reţim dne, ochrana před nemocemi, stres, bezpečné chování, 

dodrţování pravidel, ochrana za mimořádných událostí, hodnota a podpora zdraví. Vzhledem 

k hodinové dotaci tu zcela chybí okruhy vztahy mezi lidmi, změny v ţivotě člověka a jejich 

reflexe, autodestruktivní závislosti.  

      Zpracování ŠVP je srozumitelné a přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Okruh autodestruktivní závislosti není vůbec zastoupen. Témata tohoto okruhu jsou 

v dnešní době velmi aktuální. Škola má v kaţdém ročníku u předmětu uvedenou dvouhodinou 

dotaci a tak by měla okruh autodestruktivní závislosti rozhodně do svého ŠVP zařadit. 
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5. 8 Základní škola a Mateřská škola Mšec, Mšec č. 171, 270 64 Mšec 

 

 

      Základní škola a Mateřská škola Mšec je malá venkovská škola, která sdruţuje základní        

a mateřskou školu, školní druţinu a školní jídelnu. Nejstarší škola byla v obci zřízena jiţ na 

přelomu 16. a 17. století. Současná budova školy byla postavena v roce 1891. Dnes škola 

pouţívá kromě této budovy také prostory v zámku ze 16. století. Je úplnou základní školou, 

která poskytuje vzdělání cca 150 dětem v 1. aţ 9. postupném ročníku. V kaţdém ročníku je po 

jedné třídě. Škola je spádovou školou pro děti ze Mšece, Mšeckých Ţehrovic, Třtice, Srbče, 

Milého, Boru, Přerubenic, Kalivod, Lodenice a Bdína, do školy dojíţdějí také děti z obce 

Drnek a z Nového Strašecí. 

 

      Výuka probíhá celkem ve 12 učebnách.  Pět z nich jsou odborné pracovny. Ţákům je         

k dispozici školní knihovna, kuchyňka pro výuku praktických činností, tělocvična, školní 

hřiště. Školní druţina vyuţívá přízemní prostory zámku, které jsou pěkně zrekonstruované       

a slouţí k odpočinkovým, zájmovým a relaxačním činnostem dětí. Mateřská škola sousedí se 

školní druţinou. K pobytu venku slouţí oplocená zahrada vybavená pískovišti, prolézačkami, 

houpačkami a domečkem pro uschování hraček. V prostorách zámku je dále umístěna 

tělocvična, učebny 1. aţ 4. třídy, pracovna výtvarné výchovy a praktických činností a školní 

jídelna. Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky za zmínku stojí vybavení 

jazykové laboratoře sluchátky a zařízením umoţňujícím kontrolu jednotlivých ţáků, dialogy 

ţáků, komunikaci s vyučujícím apod., vybavení počítačové učebny 16 počítači s připojením           

na Internet, dva dataprojektory na 2. stupni, kopírovací technika na obou stupních. 

Nedostačující je vybavení projekční technikou (datavideoprojektory, vizualizéry, digitální 

kamera, digitální fotoaparát, interaktivní tabule…) 

 

      Pedagogický sbor tvoří v MŠ dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga, ve školní druţině  

1 vychovatelka, na 1. stupni 5 učitelek a 1 asistentka pedagoga, na druhém stupni  8 učitelů 

včetně vedení školy a 1 učitelka na částečný úvazek. Ve sboru jsou dva muţi. Na 1. stupni 

jsou plně kvalifikované 4 učitelky. Na 2. stupni je plně kvalifikováno 5 učitelů,   2 studují 

magisterský program, jedna vyučující na částečný úvazek má středoškolské vzdělání. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola a mateřská škola Mšec 

Adresa školy Mšec č. 171, 270 64 Mšec 

Počet ţáků 150 

Počet učitelů 11 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy venkovská škola 

Dopravní dostupnost ČSAD Kladno  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy parková zeleň, prostory zámku 

Sportovní vyţití Tělocvična, zahrada 

Hygienické zařízení ve škole WC, sprchy 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat  

Jídelna - jídelníček polévka, hlavní jídlo 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy počítačová a jazyková gramotnost  ne 

Dlouhodobé projekty výměnné pobyty                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ne  ano ano 

Výchova demokratického občana  ne ne  ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne   ne ne 

Multikulturní výchova  ne ano  ano ano 

Environmentální výchova  ne ne  ne ne 

Mediální výchova  ne ne ano ano 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Rodinná výchova 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         1          1          1          1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ne 

Obojí způsob ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka 5. 8. 1 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2 ■ ■ ■ ■ 3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3 ■ ■   

1.1.4 ■ ■ ■ ■ 3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■ ■ ■ ■ 3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1     3.2.1 ■ ■   4.6.4     

1.2.2 ■ ■ ■ ■ 3.2.2     4.7.1     

1.2.3 ■ ■ ■ ■ 3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1 ■ ■ ■ ■ 

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3 ■ ■ ■ ■ 

1.2.7     3.3.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.4 ■ ■ ■ ■ 

1.2.8     3.4.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.5 ■ ■ ■ ■ 

2.1.1 ■ ■   3.4.2 ■ ■ ■ ■ 4.8.6 ■ ■ ■ ■ 

2.1.2     3.4.3     5.1.1   ■ ■ 

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1   ■ ■ 3.4.10     5.3.3     

2.2.2   ■ ■ 4.1   ■ ■ 6.1.1   ■ ■ 

2.2.3   ■ ■ 4.2.1   ■ ■ 6.1.2   ■ ■ 

2.2.4   ■ ■ 4.2.2     6.2.1   ■ ■ 

2.2.5   ■ ■ 4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2     6.3.1     

2.2.8     4.3.3     6.3.2     

2.2.9     4.3.4     6.4.1   ■ ■ 

2. 2.10     4.3.5     6.4.2   ■ ■ 

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1 ■ ■   

3.1.1 ■ ■   4.3.11   ■ ■ 6.5.2 ■ ■   

3.1.2     4.4.1 ■ ■   6.5.3 ■ ■   

3.1.3     4.4.2 ■ ■        

3.1.4     4.4.3 ■ ■        

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Mšec 

 

      Předmět nazvala tato škola „Rodinnou výchovou“. Je mu dána jednohodinová dotace ve 

všech ročnících. V šestém ročníku se zabývají vztahy ve dvojici a pravidly souţití, dětstvím, 

pubertou, dospíváním, výţivou a zdravím, tělesnou hygienou, ochranou před nemocemi. 

Zařazena jsou také témata formy násilí, bezpečné chování, ochrana člověka za mimořádných 

událostí, morální rozvoj. Sedmý ročník na ně navazuje a prohlubuje je. V osmém a devátém 

ročníku má škola začleněna další témata. Například sexuální dospívání, stres, civilizační 

choroby, sebepoznání, mezilidské vztahy. Zcela postrádám zařazení témat autodestruktivní 

závislosti, těhotenství, antikoncepce, pravidla bezpečnosti.    

      Celkové zpracování ŠVP je přehledné a srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti nejsou zařazeny ani do jednoho ročníku. Toto téma je v dnešní 

době velmi diskutované a mělo by mít své důleţité místo v kaţdém ŠVP.  
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5. 9 Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, 274 01 Slaný 

 

       Základní škola Slaný sdruţuje tři součásti – školu, druţinu, jídelnu. Zřizovatelem je město 

Slaný. Poslední tři roky škola vzdělává přibliţně 500 ţáků.  

  

      Škola se nachází na kopci, který se zvedá nad městem, ale přitom je jen kousek od 

historického centra města. Její zajímavou a dominantní polohu podtrhuje těsná blízkost 

lesoparku Háje. Je to historická budova, která byla postavena v roce 1913. 

 

      Výuka probíhá v kmenových učebnách, třech odborných učebnách (pracovna fyziky, dílna 

pro umělecko-řemeslné práce, keramická dílna) a dvou jazykových učebnách. V počtu 

odborných a jazykových učeben má škola ještě rezervy, zejména pak v jejich vybavení. 

Tělovýchovné aktivity jsou realizovány ve dvou tělocvičnách, z nichţ jedna je menší a slouţí 

zároveň jako sál s pódiem pro různé společensko-kulturní akce. Důleţitou součástí školy je 

okolní venkovní areál, který je ve stádiu celkové rekonstrukce. Jelikoţ tato rekonstrukce 

probíhá zatím z vlastních zdrojů, je velmi pozvolná. Venkovní areál představuje školní 

zahradu a sportoviště. Škola má dvě počítačové učebny, z nichţ jedna je připojena k internetu  

a dvě interaktivní učebny. Jídelna je umístěna v budově školy.  

      

       Pedagogický sbor je téměř plně kvalifikovaný. V posledních letech vyvstal problém 

zejména s nedostatkem učitelů anglického jazyka, který škola řeší dalším vzděláváním učitelů. 

V tomto případě vyuţila projektu Brána jazyků, který je financován z fondů Evropské unie. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Slaný 

Adresa školy Politických vězňů 777, 27401 Slaný  

Počet ţáků 500 

Počet učitelů 32 

Počet tříd 27 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy nad městem na kopci 

Dopravní dostupnost ČSAD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy lesopark Háje  

Sportovní vyţití dvě tělocvičny, zahrada, sportoviště 

Hygienické zařízení ve škole WC, sprchy 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat  

Jídelna - jídelníček polévka, výběr ze dvou jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy prolínání přírody  ne 

Dlouhodobé projekty třídění odpadu                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano  ano ano 

Výchova demokratického občana  ne ne  ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne   ne ne 

Multikulturní výchova  ne ne  ne ne 

Environmentální výchova  ne ne  ne ne 

Mediální výchova  ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Integrace do Občanské výchovy 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         2          2          2          2  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ne 

Obojí způsob ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                          ano 
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Analýza ŠVP - Tabulka 5. 9. 1 

 

 

 

   Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4 ■    3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1     4.6.4     

1.2.2 ■    3.2.2     4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1     

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6  ■   4.8.3     

1.2.7     3.3.1     4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1     3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1    ■ 

2.1.3     3.4.4     5.1.2    ■ 

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1    ■ 3.4.10     5.3.3     

2.2.2    ■ 4.1     6.1.1    ■ 

2.2.3    ■ 4.2.1     6.1.2    ■ 

2.2.4    ■ 4.2.2     6.2.1     

2.2.5    ■ 4.2.3     6.2.2     

2.2.6    ■ 4.3.1     6.2.3     

2.2.7    ■ 4.3.2     6.3.1     

2.2.8    ■ 4.3.3     6.3.2     

2.2.9    ■ 4.3.4     6.4.1     

2.2.10    ■ 4.3.5   ■  6.4.2     

2.2.11    ■ 4.3.6   ■  6.4.3     

2.2.12    ■ 4.3.7   ■  6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14    ■ 4.3.9     6.4.6     

2.2.15    ■ 4.3.10     6.5.1     

3.1.1     4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1    ■ 6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Slaný 
 

       

      Předmět „ Výchova ke zdraví je zcela integrován do předmětu „ Občanská výchova“. 

Tomuto je dána dvouhodinová dotace týdně pro kaţdý ročník. I kdyţ má integrovaný předmět 

prostor v kaţdém ročníku je zde zařazeno jen téma vztahy mezi lidmi v šestém ročníku. Náplň 

volného času je zmíněna v sedmém. V osmém ročníku je zařazeno téma autodestruktivních 

závislostí a devátý se zabývá sexuálním dospíváním, podporou zdraví a sebepoznáním. 

      Celkově je ŠVP zpracováno přehledně a srozumitelně. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Téma autodestruktivních závislostí je zařazeno pouze do osmého ročníku. Zmiňuje se zde 

téma počítač a zdraví, nebezpečí internetu a patologické hráčství. Překvapuje mě, ţe nejsou 

uvedeny negativní účinky kouření a pití alkoholu, manipulativní reklama a způsoby odmítnutí 

návykových látek. 
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5. 10 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov, J. 
Šípka 387, 273 03 Stochov 

 

     Základní škola je největším zařízením právního subjektu Základní škola, Základní 

umělecká škola a Mateřská škola, Stochov. Je velkou městskou školou sídlištního typu. Byla 

zaloţena v roce 1955. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělávání cca 500 

ţákům v 1. aţ 9. postupném ročníku. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni ve dvou paralelních 

třídách v ročníku.  

      Škola je umístěna ve výhodné poloze nedaleko centra města. Vhodným dopravním 

značením je před školou silně omezena silniční doprava. Budovy školy leţí uvnitř velkého 

oploceného areálu plného zeleně. Dopravní obsluţnost pro ţáky dojíţdějící z okolních obcí je 

na velmi dobré úrovni.  

      Ţáci základní školy se učí v hlavní dvoupatrové budově a ve dvou pavilonech. V jednom 

z nich je dále umístěna školní jídelna a nacházejí se tu i vhodné samostatné prostory pro 

činnost čtyř tříd školní druţiny. Výuka ţáků základní školy probíhá v 18 kmenových učebnách 

a ve 13 odborných učebnách (počítače, přírodopis, fyzika, chemie, výtvarná výchova, hudební 

výchova, 2x cizí jazyk, školní kuchyňka, učebna šití a stolování, dílna na pracovní výchovu, 

pěstitelské práce, školní knihovna). Pro tělesnou výchovu vyuţívají kvalitně vybavenou 

tělocvičnu a cvičebnu vybudovanou z prostor bývalé třídy. Za hlavní budovou školy se 

nachází školní hřiště s atletickou dráhou, vhodné zejména pro míčové hry (malá kopaná, 

házená, basketbal). Hřiště má asfaltový povrch, okolo vede atletická dráha se škvárovým 

povrchem. Školní hřiště je vyuţíváno ţáky i po vyučování, volný přístup sem má i veřejnost. 

Pro výuku tělesné výchovy vyuţívají i nedalekého sportovního areálu ve Stochově. Celkově 

lze hodnotit prostory pro výuku a pro sport jako nadstandardní. 

 

      Pedagogický sbor se skládá z 10 učitelů 1. stupně, 14 učitelů 2. stupně a 3 vychovatelek 

školní druţiny. Ve sboru jsou tři muţi. Ve škole pracuje kvalifikovaná výchovná poradkyně 

(učitelka 2.stupně), která je zároveň metodičkou prevence sociálně patologických jevů. 70 % 

učitelů je plně kvalifikovaných, ostatní si vzdělání průběţně doplňují. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Stochov 

Adresa školy J. Šípka 387, 27303 Stochov  

Počet ţáků 500 

Počet učitelů 34 

Počet tříd 27 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy nedaleko centra města 

Dopravní dostupnost ČSAD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň  

Sportovní vyţití tělocvična, cvičebna, hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, sprchy 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat  

Jídelna - jídelníček Polévka, hlavní jídlo 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy rozvoj osobnosti ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ne  ano ne 

Výchova demokratického občana  ne ne  ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne   ne ne 

Multikulturní výchova  ne ne  ne ne 

Environmentální výchova  ne ne  ne ne 

Mediální výchova  ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Integrace do Občanské výchovy 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

         2          1         2          2  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano    

Lineární ne 

Obojí způsob ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                          ano 

 



 

~ 79 ~ 
 

Analýza ŠVP - Tabulka 5. 10. 1 

 

 

 

  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5   ■  3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1 ■    4.6.4     

1.2.2     3.2.2 ■    4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2    ■ 

1.2.4     3.2.4     4.8.1     

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1   ■  3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4   ■  3.4.5     5.2.1     

2.1.5   ■  3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1    ■ 3.4.10     5.3.3     

2.2.2    ■ 4.1     6.1.1     

2.2.3    ■ 4.2.1 ■    6.1.2     

2.2.4     4.2.2     6.2.1     

2.2.5    ■ 4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7    ■ 4.3.2    ■ 6.3.1     

2.2.8    ■ 4.3.3     6.3.2     

2.2.9    ■ 4.3.4    ■ 6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11    ■ 4.3.6     6.4.3     

2.2.12    ■ 4.3.7     6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14    ■ 4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1     4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Stochov 

 

       

      Předmět je zcela integrován v „Občanské výchově“. Tomu je dána dvouhodinová dotace 

v šestém, osmém a devátém ročníku. Sedmý ročník má dotaci jednohodinovou. Do šestého 

ročníku zařadili okruhy můj domov a rodina, tělesná a duševní hygiena, civilizační choroby. 

Sedmý ročník neobsahuje z předmětu „Výchova ke zdraví“ ţádné téma. Osmý se zabývá 

komunikací mezi vrstevníky, dospíváním, pubertou, dětstvím. Devátý pak doplňuje témata 

sexuální dospívání, negativní účinky kouření a alkoholu, ţivot bez drog a působení sekt. Není 

zde obsaţen okruh ochrana za mimořádných událostí, hodnota a podpora zdraví, osobnostní     

a sociální rozvoj.  

      Zpracování  ŠVP je přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Z okruhu autodestruktivních závislostí je zde zařazeno pouze téma negativní účinky 

kouření na zdraví, zdravotní rizika alkoholu, ţivot bez drog a to aţ v devátém ročníku. 

Myslím, ţe v dnešní době je také velmi důleţité téma počítač a zdraví, nebezpečí internetu       

a způsoby odmítání návykových látek. 
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6 Prevence sociálně patologických jevů  

      Následuje hodnocení minimálního preventivního programu (viz teoretická část – 3.2.1) 

vybraných deseti škol. Byla provedena obsahová analýza tohoto dokumentu. 

Základní škola Kladno, Brjanská 3078, 272 04, Kladno 
 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: přednášky, besedy   

o aktivity specifické primární prevence: výchovné problémy, šikana, návykové látky, 

záškoláctví, zbraně, fyzické útoky, krádeţe 

o dlouhodobé programy PP: projekt Ţivot bez drog 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací:přednášky, besedy, videoprojekce  

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ano 

o modelové situace: ano 

Volnočasové  aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků:  

Krouţek Čj, Příprava k přijímacím zkouškám, Matematický krouţek, Doučování 

z matematiky, Chemický krouţek, Cvičení z hudbou, Internet, Krouţek z Aj, Šachy  

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 
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Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: besedy, přednášky CDP    

o aktivity specifické primární prevence: téma závislostí – návykové látky 

o dlouhodobé programy PP: ne 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: přednášky, konzultace, ţákovská knihovna, videoprojekce 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ano 

o modelové situace: ano 

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků: 

 Flétna, Florbal, Míčové hry, Pěstitelský krouţek, Počítače a internet, Práce šikovných 

rukou, Sportovní hry, Stolní tenis, Šachy, Výtvarný krouţek. 

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 , 272 01 Kladno 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: přednášky, besedy CDP Kladno   

o aktivity specifické primární prevence: záškoláctví, šikana, návykové látky 

o dlouhodobé programy: Kouření a já 
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Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: přednáška, beseda, knihovna, konzultace 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ano 

o modelové situace: ano 

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků: 

 Anglický jazyk, Dramatický krouţek, Flétna, Fyzika hravě a zábavně, Karate, 

Keramika, klub mladého diváka, Mladý čtenář, Peer klub, Počítače internet, Pohybové 

hry, Redakční rada časopisu, Výtvarný krouţek   

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: přednášky CDP Kladno   

o aktivity specifické primární prevence: téma závislostí, tolerance, šikana  

o dlouhodobé programy PP: ne  

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: přednášky, konzultace 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ne 

o modelové situace: ne 
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Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků: 

 Aerobic, Keramika, Internet, Sportovní krouţek, Flétna, Přírodovědný krouţek, 

Cvičení z matematiky, Tvorba WWW stránek, Dopravní krouţek   

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, 27801 Kralupy nad Vltavou 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: přednášky   

o aktivity specifické primární prevence: téma šikany 

o dlouhodobé programy PP: ne 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: přednášky, knihovna 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ne 

o modelové situace: ano 

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků: 

Šachy, Ţáci a klasická hudba, Modelářský krouţek  

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 
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Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, Školní 93, 270 61 Lány 

 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: přednášky CDP Kladno   

o aktivity specifické primární prevence: téma návykové látky, násilí, tolerance 

o dlouhodobé programy PP: projekt Zdravý ţivotní styl 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: diskuse, hry, skupinové projekty, besedy, exkurze 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ne 

o modelové situace: ano 

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků:  

Střelecký krouţek, Pohybové aktivity, Dovedné ručičky, Hrátky s češtinou, Hudebně 

dramatický krouţek  

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

 

Základní škola Mělník – Pšovka, Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník 

 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: besedy   

o aktivity specifické primární prevence: šikana, tolerance  
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o dlouhodobé programy PP: ne 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: besedy 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ne 

o modelové situace: ano 

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků:  

      Turistický oddíl  

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

 

Základní škola a Mateřská škola Mšec, Mšec č. 171, 270 64 Mšec 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: besedy   

o aktivity specifické primární prevence: návykové látky, šikana 

o dlouhodobé programy PP: ne 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: besedy 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ne 

o modelové situace: ne 

Volnočasové aktivity pro MPP: 
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o nabídka zájmových krouţků:  

Míčové hry, Flétna, Dramatický krouţek  

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

 

Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, 274 01 Slaný 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: přednášky, besedy   

o aktivity specifické primární prevence: téma výchovné problémy, násilí, šikana 

o dlouhodobé programy PP: ne 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: přednášky, besedy, hry, diskuze 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ne 

o modelové situace: ano 

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků: 

 Keramika, Praktika z fyziky, Cvičení z Čj, Hrátky s češtinou, Cvičení z M, Sportovní 

hry, Maţoretky 

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

 

 



 

~ 88 ~ 
 

 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov, J. Šípka 387, 273 03 

Stochov 

 

Aktivity pro žáky: 

o ve výuce: ano 

o jednorázové aktivity: přednášky   

o aktivity specifické primární prevence: záškoláctví, šikana, návykové látky 

o dlouhodobé programy PP: ne 

Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 

o poskytování informací: přednášky, knihovna 

o proţitkové programy: ne 

o pobytové akce: ano 

o peer programy: ne 

o modelové situace: ano 

Volnočasové aktivity pro MPP: 

o nabídka zájmových krouţků: 

 Florbal, Basketbal, Volejbal, Pohybové hry, Taneční krouţek, Seminář z Čj a M, 

Hudební krouţek, Ruský jazyk, Vaření, Základy PC, Školní časopis  

Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s:     

o výchovným poradcem: ano 

o třídními učiteli: ano 

o vedením školy: ano 

 

6. 1 Prevence sociálně patologických jevů u zkoumaných škol 

     Všechny školy Středočeského kraje zkoumané z hlediska sociálně patologických jevů mají 

kvalitně vypracovaný Minimální preventivní program a úzce spolupracují s Centrem drogové 

prevence Kladno. Centrum drogové prevence je organizační sloţkou Magistrátu města Kladna.
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Hlavním posláním Centra drogové prevence je předcházení rizikovému chování dětí                 

a mládeţe a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroţeným závislostí         

i jinými formami rizik. 
 

     Centrum drogové prevence zajišťuje: A. „Program primární prevence rizikových jevů – 

specifická primární prevence“
13

. Posláním primární prevence je předcházení rizikovému 

chování dětí, mládeţe a podpora zdravého ţivotního stylu. Školám poskytuje následující 

sluţby jako interaktivní programy primární prevence, konzultace pro pedagogy, semináře pro 

školní metodiky prevence a pedagogy. Centrum se zaměřuje na práci s dětmi a mládeţí od 5. 

tříd po celý druhý stupeň ZŠ a 1. ročníku SŠ a SOU. Nabízí interaktivní programy zaměřené 

na problematiku závislostí, zdravý ţivotní styl, dospívání, sexualitu a partnerské vztahy, 

komunikaci, agresivní a rizikové chování s ohledem na věkové sloţení cílové skupiny. 

     B. „Odborné sociální poradenství v oblasti zneuţívání návykových látek a návykového 

chování.“
13

 Posláním ambulantního poradenství je pomoc lidem, kteří se sami či ve svém 

okolí potýkají s návykovým problémem. Chce podpořit orientaci klienta ve vlastní situaci, 

poskytnout poradenství, podporu a prostor pro rozhodnutí, jak v dané situaci postupovat dále. 

Nabízí jednorázové i dlouhodobější poradenství, spolupráci v případě podezření na výskyt 

nebo zneuţívání návykových látek, odborné informace o drogové problematice, podporu při 

orientaci v problémové situaci. Sluţby mohou vyuţít experimentátoři, uţivatelé drog, závislí,  

osoby s problémem hráčství (gamblingu), rodiče, rodinní příslušníci, blízcí osob s návykovým 

problémem, ostatní členové sociálního okolí osoby ohroţené návykem. Sluţba je poskytována 

bezplatně a na poţádání anonymně.  

      C. „Klubový program - Klub.“
13

 Posláním Klubu je rozvoj socializace a podpora zdravého 

způsobu trávení volného času. Je určen dětem v období povinné školní docházky. Setkání 

účastníků klubového programu probíhá jedenkrát v týdnu s výjezdy během školního roku. Typ 

nespecifické prevence podporující rozvoj socializace a zdravé trávení volného času. Formy 

činnosti: sociální a komunikační hry, sportovní aktivity, výtvarné činnosti, malé výlety po 

Kladně a okolí.  

____________________________________________________________________________ 

13
Centrum drogové prevence Kladno, /cit. 24. 11. 2009 /, Dostupné                                               

z : http://www.mestokladno.cz/protidrogova-poradna.asp 

http://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1401632
http://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1401633
http://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1401634
http://www.mestokladno.cz/protidrogova-poradna.asp
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     D. „Program - Prázdniny s Centrem.“
13

 Tento sezónní primárně preventivní typ 

nespecifické prevence. Dětem nabízí celodenní volnočasovou komunitní aktivitu. Koná se 

kaţdodenně v pracovních dnech během školních prázdnin (červenec, srpen). Účastníky jsou 

děti ve věku 8 - 15 let. Provozované aktivity sportovní činnost, cestování a výlety, kulturní 

aktivity, výtvarná a tvořivá činnost.  

     Cílem centra je vychovávat ke zdravému  ţivotnímu stylu (zdraví chápáno ve smyslu 

definice WHO - Světové zdravotnické organizace). Předcházet problémům spojených 

s uţíváním drog (oddálit první kontakt s drogou) a rizikovému chování dětí a mládeţe. 

Podávat objektivní informace a bourat mýty a předsudky o drogách, návykovém a rizikovém 

chování. Napomáhat ke zkvalitnění vztahů a sociálního klimatu mezi ţáky ve třídě.  Rozvíjet 

osobnost dětí a mládeţe, podporovat jejich sebepřijetí a schopnost samostatného rozhodování. 

Posilovat osobní zodpovědnost dětí a mládeţe. Nabízet pozitivní vzory a alternativy. 

Podporovat aktivní zapojení pedagogů a rodičů do prevence rizikového chování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

13
Centrum drogové prevence Kladno, /cit. 24. 11. 2009 /, Dostupné                                               

z : http://www.mestokladno.cz/protidrogova-poradna.asp 

http://www.mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1401635
http://www.mestokladno.cz/protidrogova-poradna.asp
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7 Výsledky výzkumného šetření 

 

7. 1 Vyhodnocení úvodní tabulky 

7.1.1 Údaje o škole 

     Všech 30 škol bylo vybráno náhodně ve Středočeském kraji. Z toho 9 škol má přes 500 

ţáků, 21 má méně neţ 500 ţáků. 

7.1.2 Charakteristika škol 

     Charakteristika je zaměřena na prostředí škol, jejich dopravní obsluţnost, moţnosti 

sportovního vyţití a zajištění stravování a pitného reţimu. Z výzkumu vyplývá umístění 

jedenácti škol do sídlištního prostředí, dvanáct je umístěno v klidové zóně města a zbylých 

sedm do obce. Všech třicet škol má velmi dobrou dopravní obsluţnost, většinou 

zprostředkovanou městskou hromadnou dopravou. V okolí škol se nachází parková zeleň. 

Stravování zajišťují u 27 škol školní jídelny. Pitný reţim zajišťují nápojové automaty. Dvě 

třetiny škol vlastní tělocvičny a venkovní hřiště pro sportovní vyţití.   

     Všechny tyto aspekty přispívají k rozvoji zdravého ţivotního stylu a napomáhají Výchově 

ke zdraví ke splnění poslání rozvíjet v ţácích základních škol kladný vztah k přírodě, sportu     

a kvalitnímu stravování. 

7.1.3 Charakteristika ŠVP 

     Ze třiceti zkoumaných škol koresponduje pouze jeden název ŠVP se zdravím a to „Škola 

pro zdravý ţivot“. 

     Všechny školy realizují třídní projekty zaměřené na zdraví, z toho 10 škol realizuje 

celoškolní projekty zaměřené na zdravý ţivotní styl, bezpečnost silničního provozu, 

mimořádné události a první pomoc. 

     Dvacet jedna škol zařadilo Výchovu ke zdraví jako samostatný předmět. Devět škol 

integrovalo Výchovu ke zdraví do předmětu Výchova k občanství. Většina pojmenovala 

předmět jako Výchova ke zdraví, ostatní jako Rodinná výchova. Jedna škola zvolila název 

Výchova osobnosti. 
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     Z výzkumného šetření vyplývá, ţe 24 škol zařadilo témata vzdělávacího oboru Výchova ke 

zdraví do 6. ročníku, 26 škol do 7. ročníku, 25 škol do 8. ročníku a 19 škol do devátého.         

V šestém, sedmém a osmém ročníku je předmět zařazován na většině škol, nejméně pak  

v devátém ročníku.  

     Časová dotace je u většiny škol tři hodiny pro tři ročníky týdně. Pro Výchovu ke zdraví 

vyuţilo celkem 7 škol disponibilní časovou dotaci. 

     Obsahová analýza programů vypovídá, ţe většina škol uspořádala učivo cyklicky                 

i lineárně. Témata na sebe vzájemně navazují a zároveň dochází k jejich opakování                   

a prohlubování. 

     Všech 30 škol zařadilo do předmětu průřezové téma Osobnostně sociální výchovu, z toho 

12 škol přidalo Multikulturní a Mediální výchovu. Pouze 4 školy zařadily Environmentální 

výchovu. 

      

 

7. 2 Vyhodnocení analýzy ŠVP 

     Výzkumné šetření jsem prováděla u 30 vybraných základních škol Středočeského kraje.          

K prezentaci jeho výsledků poslouţí následující tři grafy.  

 

     a) Graf č. 1 : Analýza ŠVP - zastoupení jednotlivých okruhů učiva ve školních vzdělávacích 

programech zkoumaných škol.  

Na grafu 1 je zřetelné, ţe největší podíl zaujímá okruh učiva Rizika ohroţující zdraví a jejich 

prevence a Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Zde se opět potvrzuje, ţe učitelé, kteří tvořili 

ŠVP, velmi dobře vědí o celospolečenské potřebě řešení právě těchto problémů. Dnešní doba 

ţádá důkladně probírat právě tato témata. Školy na tuto situaci zareagovaly velmi kladně. 

Naopak je opomíjena Hodnota a podpora zdraví, coţ podle mého názoru lze realizovat formou 

školních či třídních projektů. 
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Graf č. 1  - zastoupení jednotlivých okruhů učiva ve školních vzdělávacích programech  

zkoumaných škol 

 

 

 

     

      b) Graf č. 2 : Analýza ŠVP – zařazení dílčích témat do učiva ŠVP zkoumaných škol. 

Podle získaných hodnot lze konstatovat, ţe vybrané školy nejvíce zařazovaly do svých ŠVP  

témata: Vztahy a pravidla souţití v prostředí komunity a Autodestruktivní závislosti. Jde          

o témata, která korespondují se zásadními problémy současné společnosti a učitelé zde cítí 

moţnost cíleně díky těmto tématům na ţáky působit. Dalšími nejvíce frekventovanými tématy 

jsou Sexuální dospívání a reprodukční zdraví a Tělesná a duševní hygiena, které jsou svou 

náplní  důleţité pro danou věkovou skupinu. Z grafu 2 mimo jiné dále vyplývá, ţe nejméně 

začleňovaným učivem se stala Podpora zdraví v komunitě, Psychohygiena a Morální rozvoj. 
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Graf č. 2 - zařazení dílčích témat do učiva ŠVP zkoumaných škol 
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     c) Graf č. 3 : Analýza ŠVP - zařazení témat týkajících se sociálně patologických jevů. 

V grafu lze vyčíst četnost zařazení jednotlivých podtémat v Autodestruktivních závislostech. 

Nejvíce škol zřadilo do ŠVP Způsoby odmítnutí návykových látek. To znamená téma výrazné 

prevence. I další, podle četnosti zařazení druhé téma, je zaměřeno na preventivní působení na 

jedince i skupinu. Tímto výběrem školy výrazně naznačují, ţe jejich prioritou je preventivní 

působení v oblasti sociálně patologických jevů.  

 

Graf č. 3  - zařazení témat týkajících se sociálně patologických jevů 

 

 

 

7. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

Součástí mého šetření bylo také zadání dotazníku učitelům na vybraných deseti školách. 

V následujícím souhrnu je vyhodnoceno deset dotazníků. Devět dotazovaných učí více neţ        

pět  let. Mezi respondenty není aprobovaný učitel Rodinné výchovy. Všichni povaţují Výchovu ke 

zdraví za důleţitou pro budoucí ţivot ţáků. Sedm škol z deseti zvolilo předmět jako samostatný, 

ostatní ji integrovali do Výchovy k občanství. Nejvíce se na školách pouţívají tyto formy a metody 

vyučování: frontální, skupinové, projektové, výklad, rozhovor, diskuze, projekce, didaktické hry. 
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Spolupráce s institucemi je velmi kvalitní, nejvíce se zapojují Centra drogové prevence, Policie ČR, 

zdravotníci, Český červený kříţ. Ve velké míře školy realizují třídní projekty zaměřené na zdraví. 

Trvalé postoje si učitelé ověřují testem a diskuzí.  

 

KOMPLETNÍ VYHODNOCENÍ : 

1. Jak dlouho učíte na základní škole? 

a) do 5 let                1 

b) 5 – 15 let             7 

c) více jak 15 let     2 

 

2. Jak dlouho jiţ vyučujete předmět „Rodinná výchova“ případně „Výchova ke zdraví“ ? 

a) do 5 let                 1 

b) 5 – 15 let              8 

c) více jak 15 let       1 

 

3. Jste učitelem s aprobací „Rodinná výchova“? 

      ne                        10 

 

4. Uveďte své aprobační předměty : Tv, Dě, Nj, Bi, Čj, Hv, M, CH, Ov, Spec.ped 

 

5. Uveďte předměty, které na ZŠ převáţně vyučujete: Tv, Dě, Ov, Rv, Nj, Př,Čj  

 

6. Uveďte počet aprobovaných učitelů „Rodinné výchovy“ na vaší  škole :  0 

 

7. Jaký máte vztah k „Výchově ke zdraví“ ? 

a) povaţuji ji za důleţitou                         9 

b) povaţuji ji za zveličované téma            0 

c) nemám vyhraněný vztah                       1 

 

8. Je podle vašeho názoru „Výchova ke zdraví“ důleţitá pro budoucí ţivot ţáků ? 

a) ano               8 

b) spíše ano      2 

c) spíše ne        0 

d)  ne                0 

         Proč ? 

 

9. Zvolili jste „Výchovu ke zdraví“ ve vašem ŠVP jako samostatný předmět 2. stupně ZŠ? 

                        a)     ano   7 (Rodinná výchova – 2, Výchova ke zdraví – 5 ) 

                        b)     ne     3 

 

10. Pokud ano, doplňte hodinovou dotaci v daném  ročníku? 

 

ročník Hodinová dotace /týden 

6 8 

7  9 

8 7 

9  9 

 

 

11. Pokud nemáte „Výchovu ke zdraví“ na 2. stupni jako samostatný předmět : 

        Do jakých ročníků jste vřadili tematické okruhy  oboru  „Výchova ke zdraví“? 
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6 ročník ano                       3 

7 ročník ano                       2 

8 ročník ano                       2 

9 ročník ano                       1 

 

                U předmětů uveďte, zda jste do něj zařadili některý z tematických okruhů oboru 

                „Výchova ke zdraví“ :    ( pouţijte ANO – NE )   

  

Český jazyk a literatura  

Cizí jazyk  

Matematika  

Informační a komunikační 

technologie 

 

Dějepis  

Výchova k občanství Ano 

Fyzika   

Chemie   

Přírodopis Ano 

Zeměpis  

Výtvarná výchova  

Hudební výchova  

Tělesná výchova Ano  

Pracovní činnosti  

Jiné :  

 

12. Vyskytl  se při zařazování  očekávaných výstupů a učiva  „Výchovy ke zdraví“ některý  

z uvedených problémů? 

       a)   problém při počátečním rozdělování tematických okruhů do ročníků : ano - 1 

       b)  zařazení určitého tématu do ročníku  : ne -  9 

                             Kterého ?  

                     c)   provázat některé učivo s navazujícím učivem v jiném předmětu : ne - 9  

                              Konkrétně kterého ?  

d) jiný problém : Jaký? 

 

13. Navazovali  jste při tvorbě ŠVP  na učivo z 1.stupně ? 

      ano             10 

 

14. Jaké vyuţíváte  formy vyučování a vyučovací metody ve  „Výchově ke zdraví“? 

 

Organizační formy vyučování:  

     Frontální vyučování 10 

     Skupinové vyučování 10 

     Kooperativní vyučování  8 

     Individualizované vyučování 5 

     Projektové vyučování 10 

     Exkurze 9 

     Domácí učební práce ţáků 7 

Vyučovací metody:  

 Slovní     - výklad, přednáška 10 

                - rozhovor, dialog     10 

                - diskuze 10 

                - beseda 4 

                  - brainstorming, 

brainwriting 
6 
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                  - písemné práce, testy 5 

                  - práce s textem, obrazem 3 

 Názorně demonstrační    

                  - pozorování předmětů, 

jevů  
6 

                  - předvádění modelů, 

činností 
2 

                  - demonstrace obrazů 2 

                  - práce s grafy, tabulkami 0 

                  - projekce ( video, internet) 10 

 Praktické   

   - nácvik pohyb. a pracovních 

dovedností           
6 

   - praktické pracovní činnosti  8 

   - grafické a výtvarné činnosti  7 

   - didaktické hry 10 

   - simulační a situační 4 

   - inscenační 0 

   - dramatizace 5 

 

15. Jaké  instituce zapojujete nebo chcete zapojit v souvislosti s preventivní ochranou zdraví? 

a) Centra drogové prevence              10 

b) Stanice ekologické výchovy          5 

c) Policie ČR                                      8 

d) Zdravotníci                                   10 

e) Sportovní centra                             5 

f) Hygienické stanice                         1 

g) Český červený kříţ                       10 

h) Další : Které?                               hasiči 

 

16. Realizujete celoškolní, ročníkové nebo třídní projekty zaměřené na „Výchovu ke zdraví“ ?                                              

               a)  celoškolní          2  

                      b)  ročníkové          2  

                      c)  třídní                 10  

                Pokud odpovíte ano – uveďte konkrétní realizovaný projekt : 

a) celoškolní  : rodina, zdravá výţiva 

b) ročníkový  : zdravý ţivotní styl 

c) třídní         : návykové látky, způsob stravování, zdravá výţiva 

 

17. Jak ověřujete dovednosti, znalosti a kompetence, které má ţák získat? 

a) Testem                                                                                       10 

b) ústním  přezkoušením                                                                 0 

c) diskuzí                                                                                       10 

d) zadáním praktického úkolu                                                         5 

e) zadáním referátu na dané nebo vybrané téma                             3 

f) zadáním vypracování prezentace k určenému tématu                 5 

g) pozorováním ţáků v modelových situacích                                0 

h) jinak : Jak?  

 

18. Jakým způsobem si ověřujete, ţe ţáci zaujmou trvalé postoje k celoţivotní podpoře a ochraně zdraví? 

                    a)     ověřujeme hlavně při praktických cvičeních                       10 

                    b)     ověřujeme pomocí testů                                                       5 

                    c)     nevíme zatím jak  prokazatelně ověřovat                             0 

                    d)    neověřujeme                                                                          0 

                    e)     jiná odpověď :  
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19. Obsahuje „Výchova ke zdraví“ více či méně  neţ původní předmět „Rodinná výchova“? 

a) obsahuje toho více                      9 

b) stále stejné mnoţství učiva         1 

c) obsahuje toho méně                    0 

d) jiný názor :  

 

20. Na co zaměřujete ve vaší škole obsah předmětu „Výchova ke zdraví“ ?  

                       Zaměřujeme se   a)  více na zdraví                                                  0 

                                                   b)  více na výţivu                                                 0 

                                                   c)  více na ochranu ţivota a prevenci rizik          9 

                                                   d)  více na vztahy mezi lidmi                               0 

                                                   e)  více na dospívání a pubertu                            0 

                                                   f)   více na funkci rodiny                                      0 

                                                   g)  nepreferujeme ţádné téma                              1   

                                                   h)  jiné preference : Jaké? 

 

7. 3 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu (MPP) 

      

       Všechny zkoumané školy se postavily k tomuto tématu velice zodpovědně. Snaţí se 

zapojovat témata spojená s prevencí patologických jevů do výuky. Pořádají jednorázové 

přednášky či besedy. U většiny škol je MPP realizován formou diskusí, her a besed. Ve všech 

školách je odpovídající nabídka volnočasových aktivit. Škála nabízených zájmových krouţků 

je pestrá. Díky tomu mohou ţáci efektivně vyuţívat svůj volný čas.  Školní metodici prevence  

spolupracují převáţně s výchovnými poradci, třídními učiteli a s vedením školy. Většina 

těchto škol navštěvuje Centrum drogové prevence Kladno. (viz. kapitola 6. 1) 

 

7. 4 Vyhodnocení hypotéz 

     Na začátku výzkumného šetření jsem si stanovila pět hypotéz. Dvě uvedené hypotézy se 

potvrdily, zbylé tři se vyvrátily. 

  

H1: Alespoň dvě třetiny škol zařadí Výchovu ke zdraví jako samostatný 

předmět. 

     Hypotéza se potvrdila, protoţe 21 škol zařadilo Výchovu ke zdraví jako samostatný 

předmět - většinou pod názvem Rodinná výchova. Toto potvrzení hypotézy je velmi pozitivní, 

protoţe většina škol si uvědomuje důleţitost a perspektivu předmětu „ Výchova ke zdraví“ pro 

budoucí generace.   
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     Školy, které nezařadily Výchovu ke zdraví jako samostatný předmět, integrovaly některá 

témata do jiných předmětů jako je například Výchova k občanství a Člověk a příroda.  

 

H2: Nejméně patnáct škol realizuje projekty týkající se zdraví. 

     I tento předpoklad byl správný. Všech 30 škol uvádí, ţe realizují zmíněné projekty. Třetina 

škol realizuje celoškolní projekty spojené se zdravím a to podporující zdravý ţivotní styl, 

bezpečnost silničního provozu, „Fit rodina“, „Mladý zdravotník“, „Zkusme to znovu a jinak“, 

„Dokáţu to“, „Proč se nudit“. Všechny školy pak realizují třídní projekty, tematicky zaměřené 

na zdraví. Tento předpoklad hodnotím velmi pozitivně vzhledem k tomu, ţe si učitelé 

Výchovy ke zdraví uvědomují důleţitost tématu zdraví. 

 

H3: Všech třicet škol nevynechá žádný z tematických okruhů Výchovy ke 

zdraví a zařadí všechny do svých ŠVP. 

     Tato hypotéza se nepotvrdila. Dá se říci, ţe pouze tři školy zařadily tematické okruhy 

všechny a zvolily optimální rozloţení učiva. Ostatní vynechávaly některá témata, učivo 

rozkládaly nerovnoměrně i přesto, ţe zařadily Výchovu ke zdraví jako samostatný předmět, 

jak potvrdila hypotéza č. 1. Dokonce tři školy vynechaly poměrně velkou část z uvedeného 

učiva.  

 

H4: Všechny školy zařadí do svých ŠVP učivo Autodestruktivní závislosti. 

     Ani tato hypotéza se nepotvrdila. Při vytváření hypotézy jsem vycházela z předpokladu, ţe 

jde o velmi potřebné téma v souvislosti se současnou situací ve společnosti. Ukázalo se však, 

ţe šest škol zařadilo autodestruktivní závislosti velmi omezeně nebo dokonce vůbec. 

 

H5 : Alespoň na pěti školách bude vyučovat Výchovu ke zdraví aprobovaný 

učitel. 

     Tento předpoklad byl také chybný. Bohuţel ani jedna škola neměla v době mého výzkumu 

aprobovaného učitele Výchovy ke zdraví. Většina škol vyuţila pro výuku předmětu Výchova 

ke zdraví třídní učitele z důvodu jejich postavení. Třídní učitel má uţší kontakt se ţáky a má 

přehled o rodinné situaci a mimoškolních aktivitách ţáků. 
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ZÁVĚR 
 

     Diplomová práce Implementace podpory zdraví do ŠVP v návaznosti na současnou 

edukační realitu základních škol měla za cíl zmapovat zařazení okruhů a témat Výchovy ke 

zdraví do analyzovaných školních vzdělávacích programů. 

     Vzhledem k tomu, ţe zdraví je základním předpokladem kvalitního ţivota, je třeba získávat 

dobré návyky a dovednosti v oblasti podpory zdraví a osvojit si tak jiţ v dětství zásady 

zdravého ţivotního stylu.  

     Výsledky výzkumného šetření ukazují, ţe učitelé, kteří zpracovávali školní vzdělávací 

programy, jsou si této důleţitosti vědomi.   

     Dvě třetiny škol se rozhodly realizovat Výchovu ke zdraví jako samostatný předmět. 

Většinou s tradičním názvem Rodinná výchova. Třetina pak zvolila metodu prolínání témat 

Výchovy ke zdraví do příbuzných oborů (Občanská výchova, Přírodopis, Tělesná výchova). 

     Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, ţe se pedagogové shodují na důleţitosti 

Výchovy ke zdraví pro další ţivot dětí. Přesto na mnoha z vybraných škol při tvorbě ŠVP 

zařadili z některých okruhů minimální obsah nebo některé okruhy učiva nezařadili vůbec.   

     Další shoda panuje v důrazu na praktičnost a spojení výuky se ţivotem, na nutnost výchovy 

k zodpovědnosti za zdraví své i jiných lidí. Proto neopomenutelnou částí Výchovy ke zdraví je 

prevence sociálně patologických jevů, kde je nosným tématem výchova proti poţívání drog, 

alkoholu a proti kouření. Na všech deseti školách, které jsem zkoumala z pohledu sociálně 

patologických jevů, mají vypracovaný kvalitní Minimální preventivní program, který je pro 

tyto školy významnou součástí Výchovy ke zdraví. 

     I přesto, ţe z výzkumu vyplynulo, ţe absolventů oboru Výchova ke zdraví působí na 

školách velmi málo a na většině škol je obor vyučován neaprobovaně, tak je mu věnována 

velká pozornost a předpokládám, ţe některá témata se diskutují i v jiných vzdělávacích 

oblastech, protoţe stejně tak, jako zdraví ovlivňuje celý náš ţivot, tak Výchova ke zdraví 

prochází napříč výchovně vzdělávacím procesem základní školy.  

     Ráda bych jako budoucí aprobovaný učitel Výchovy ke zdraví vyuţila všech svých znalostí 

a dovedností a pomohla dále rozvíjet tuto pro ţivot důleţitou oblast. 
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 Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, 263 01 Dobříš 

 Základní škola a Mateřská škola Jince, Slavíkova 26, 262 23 Jince 

 Základní škola Kamenice, Ringhofferova 57, 251 68  Kamenice 

 Základní škola Kostelec nad Černými lesy, Náměstí Smiřických 33, 281 63                      

     Kostelec nad Černými lesy 

 Základní škola Luštěnice, Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 - Legenda k tabulkám 5. 1. 1 až 5. 1. 10 

1. VTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŢITÍ 

1.1 vztahy ve dvojici  

 1.1.1 moje vztahy k druhým lidem 

 1.1.2 naše třída (kamarádství, přátelství) 

 1.1.3 čas prvních lásek 

 1.1.4 respektování sebe i druhých 

 1.1.5 komunikace s vrstevníky, kamarádství, přátelství, láska, partnerství 

 1.1.6 potřeba citu a lásky 

 1.1.7 řeč těla a lidských skutků 

1.2 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity  

 1.2.1 můj domov, moje rodina 

 1.2.2 vzájemné  poznávání ve skupině 

 1.2.3 pravidla souţití v komunitě  

 1.2.4 spolupráce a kooperace 

 1.2.5 já a ti druzí : jak si rozumět 

 1.2.6 kultura osobního projevu 

 1.2.7 společenské chování 

 1.2.8 vstřícný postoj k odlišnostem  

2. ZMĚNY V ŢIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 

2.1 dětství, puberta , dospívání  

 2.1.1 lidské tělo, rozdíly v pohlaví mezi muţem a ţenou 

 2.1.2 pohlavní orgány 

 2.1.3 hygiena dívek a chlapců v období dospívání 

 2.1.4 změny v období dospívání: druhotné pohlavní znaky, menstruace, poluce 

 2.1.5 puberta  

 2.1.6 co pozorují chlapci a dívky 

 2.1.7 péče o pleť a celkový vzhled 

 2.1.8 mezigenerační konflikty 

2.2 sexuální dospívání a reprodukční zdraví  

 2.2.1 tělesné, fyziologické, psychické a sociální dospívání : menstruace, poluce, masturbace, nekoitální sexualita, 

pohlavní styk 

 2.2.2 rizika ohroţující reprodukční zdraví 

 2.2.3 předčasná sexuální zkušenost a její rizika 

 2.2.4 nemoci přenosné pohlavním stykem: HIV/AIDS 

 2.2.5 rizikové chování 

 2.2.6 promiskuita, pornografie, komerční zneuţívání 

 2.2.7 sexuální orientace 

 2.2.8 poruchy pohlavní identity 

 2.2.9 sexuální deviace 

 2.2.10 sexualita a zákon, pracoviště odborné pomoci 

 2.2.11 rizika při volbě partnera 

 2.2.12 plánování rodičovství, antikoncepce 

 2.2.13 těhotenství : ţivotospráva, porod 

 2.2.14 role matky a otce, péče o dítě : kojení, výţiva 

 2.2.15 náhradní rodinná péče, adopce, pěstounská péče, aj. 

3. ZDRAVÝ ZPŮSOB ŢIVOTA A  PÉČE O ZDRAVÍ 

3.1 výživa a zdraví  

 3.1.1 zásady zdravé výţivy 

 3.1.2 pestrá strava, potraviny rostlinného a ţivočišného původu 

 3.1.3 denní stravování, pitný reţim 
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 3.1.4 pyramida výţivy 

 3.1.5 zastoupení potravin v jídelníčku : sestavení jídelníčku 

 3.1.6 výţivové hodnoty potravin 

 3.1.7 sloţky potravy : ţiviny 

 3.1.8 technologické zpracování potravin 

 3.1.9 pokrmy typu „ fast food“ 

 3.1.10 výţiva vybraných skupin obyvatelstva 

 3.1.11 alternativní směry ve výţivě : vegetariánství, makrobiotika, biopotraviny 

 3.1.12 vliv ţivotního prostředí na zdraví : ovzduší, voda, půda, hluk, záření,… 

 3.1.13 nevhodné stravování  

 3.1.14 poruchy přijmu potravy : anorexie, bulimie 

3.2 tělesná a duševní hygiena  

 3.2.1 péče o čistotu těla, o vlasy, ruce, nohy, ústní dutinu, … 

 3.2.2 biorytmy, aktivní odpočinek, spánek, způsoby otuţování 

 3.2.3 relaxační cvičení 

 3.2.4 cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání 

 3.2.5 pohybové činnosti v denním reţimu 

 3.2.6 smysluplná náplň volného času 

3.3 režim dne 

 3.3.1 reţim dne školáka 

3.4 ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým  onemocněním a úrazy  

 3.4.1 běţné nemoci a jejich příznaky 

 3.4.2 infekční nemoci : cesty přenosu 

 3.4.3 ochrana před nemocemi 

 3.4.4 okolnosti vzniku úrazu 

 3.4.5 jak se chránit před úrazem : bezpečné chování 

 3.4.6 zásady první pomoci, domácí lékárnička, přivolání lékaře 

 3.4.7 péče při nemoci v rodině 

 3.4.8 preventivní a lékařská péče : systém poskytování lékařské péče (prohlídky, očkování, léčebné péče) 

 3.4.9 situace ohroţující bezpečí dětí v prostředí domova, ve škole, na ulici, při aktivitách ve volném čase 

 3.4.10 pravidla bezpečnosti 

4.  RIZIKA OHROŢUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

4.1 stres a jeho vztah ke zdraví  

4.2.civilizační choroby  

 4.2.1 nemoci infekční, civilizační a jiné 

 4.2.2 lékařská péče 

 4.2.3 uţívání a ukládání léků 

4.3 auto-destruktivní závislosti  

 4.3.1 vývoj závislostí  

 4.3.2 negativní účinky kouření na zdraví, zdravotní rizika pití alkoholu 

 4.3.3 způsoby odmítnutí návykových látek 

 4.3.4 lepší moţnosti : ţivot bez drog, zdravý ţivotní styl 

 4.3.5 počítač a zdraví : zdravotní rizika při práci a počítačem 

 4.3.6 netolismus, nebezpečí internetu 

 4.3.7 patologické hráčství  

 4.3.8 návykové látky a bezpečnost v dopravě 

 4.3.9 návykové látky a zákon 

 4.3.10 bezpečné chování v rizikovém prostředí 

 4.3.11 manipulativní reklama 

4.4 skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální  kriminalita  

 4.4.1 projevy násilí : agresivita, šikanování 

 4.4.2 týrání a sexuální zneuţívání dětí 

 4.4.3 zanedbávané, týrané a zneuţívané dítě z pohledu práva dítěte 

 4.4.4 brutalita a jiné formy násilí v médiích 

 4.4.5 přivolání pomoci v situaci osobního nebo cizího ohroţení 

 4.4.6 linky důvěry, krizová centra 
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4.5 bezpečné chování  

 4.5.1 bezpečné chování při různých činnostech s vrstevníky 

 4.5.2 způsoby chování, které podporují dobré vztahy 

 4.5.3 bezpečné chování v rizikovém prostředí 

 4.5.4 účelné modely chování v rizikových situacích  

4.6 dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

 4.6.1 pravidla bezpečnostního chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty  

 4.6.2 prvky pasivní bezpečnosti 

 4.6.3 zásady ochrany zdraví při sportovních činnostech a ve volném čase 

 4.6.4 pravidla silničního provozu, ochranná helma 

4.7 manipulativní reklama a informace 

 4.7.1 reklamní vlivy 

 4.7.2 působení sekt 

4.8 ochrana člověka za mimořádných událostí  

 4.8.1 ţivelní pohromy 

 4.8.2 terorismus 

 4.8.3 evakuace  

 4.8.4 sebeochrana a vzájemná pomoc 

 4.8.5 identifikace varovných signálů 

 4.8.6 sloţky záchranného systému  

5. HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

5.1 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci  

 5.1.1 sloţky zdraví a jejich interakce 

 5.1.2 Maslowova hierarchie lidských potřeb 

5.2 podpora zdraví a její formy  

 5.2.1 prevence, intervence  

 5.2.2 odpovědnost za zdraví  

 5.2.3 rozhodování ve prospěch zdraví  

5.3 podpora zdraví v komunitě 

 5.3.1 prezentace podpory zdraví formou školního časopisu, nástěnek apod. 

 5.3.2 vliv ţivotních podmínek a ţivotního stylu na zdraví 

 5.3.3 styl ţivota a podpora zdraví v ČR a v Evropě  

6. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

6.1 sebepoznání a sebepojetí  

 6.1.1 já jako zdroj informací o sobě 

 6.1.2 jaký jsem : hledáme sami sebe 

6.2 seberegulace a sebeorganizace činností a chování  

 6.2.1 rozvoj osobnosti 

 6.2.2 cvičení sebekontroly, sebeovládání a zvládání náročných situací 

 6.2.3 stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosaţení 

6.3 psychohygiena 

 6.3.1 předcházení a zvládání stresu 

 6.3.2 hledání pomoci při problémech 

6.4 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace   

 6.4.1 respektování sebe sama i druhých 

 6.4.2 přijímání názoru druhých 

 6.4.3 empatie 

 6.4.4 aktivní naslouchání, dialog 

 6.4.5 efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých situacích 

 6.4.6 péče o nemocné a handicapované  

6.5 morální rozvoj  

 6.5.1 cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností 

 6.5.2 dovednosti při řešení problémů v mezilidských vztazích 

 6.5.3 pomáhající a prosociální chování 
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Příloha č. 2 – Dvacet zkoumaných  základních škol 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Býchory 99, 280 00 Kolín 

 
       

      Spádová vesnická škola s 1. aţ 9. postupným ročníkem vzdělává 180 – 200 ţáků  z Býchor 

a okolních obcí (Dománovice, Jestřabí Lhota, Konárovice, Němčice, Ohaře, Ovčáry, Polní 

Chrčice a Ţehuň). Průměrný počet ţáků ve třídách je 20. Ţáci dojíţdějí školními autobusy, 

dostupnost je dobrá, začátek a konec vyučování navazuje na spoje. 

 

      Škola byla otevřena v roce 1990. Jednopatrová budova s rovnou střechou je situována 

směrem k lesu, v klidném prostředí obce s rozsáhlým venkovním areálem. Všechny učebny 

jsou vkusně vybaveny, na výzdobě se podílejí především ţáci. V přízemí se nachází sborovna, 

jejíţ funkcí je nejen setkávání učitelů, ale i prostor k jednání s rodiči i návštěvníky školy. Dále 

zde nalezneme kancelář ředitele školy a zástupce ředitele školy. 5 kmenových tříd 1. stupně 

má moţnost vstupu na terasu balkónovými dveřmi. Druţina disponuje dvěma vlastními 

kabinety a vyuţívá prostory učeben i kabinetů tříd.  Všech 9 tříd má zamykatelnou šatnu          

a nalezneme je po vstupu do školy hlavním vchodem. V 1. patře se kromě kmenových učeben 

2. stupně nachází ţákovská knihovna, počítačová učebna, studio pro společné setkávání a pro 

netradiční formy výuky, školní kuchyňka, malá a velká jazyková učebna, chemická laboratoř, 

sklad učebnic a keramická dílna. Učitelé mají k dispozici 4 kabinety vybavené PC, které jsou 

zasíťovány a připojeny k internetu a tiskárně. Vstup do moderně vybavené školní jídelny je      

z budovy školy i z venku. Kromě oběda si mohou ţáci zakoupit i dopolední svačinku               

a dotované mléko. Škola zajišťuje pitný reţim po celý den. Sportovní aktivity probíhají           

v tělocvičně nebo v přilehlých venkovních prostorách. Tělocvična má novou palubovku a je 

moţno vyuţít  i posilovnu, na kterou přispěl Klub rodičů. Venkovní hřiště zahrnuje atletický 

ovál, tenisový kurt, betonové hřiště s basketbalovými koši, doskočiště pro skok daleký            

a travnatý prostor s prolézačkami pro ţáky niţších ročníků. Ve všech kabinetech jsou 

kabinetní sbírky pro kaţdý předmět s dostatečným základním vybavením, bohatá je učitelská    

i ţákovská knihovna. V učebně počítačů je 8 sestav PC, další je ve velké jazykové učebně, ve 

sborovně a v kabinetech vyučujících. Hygienické vybavení školy: kaţdé podlaţí je vybaveno 
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samostatnými WC s oddělenou umývárnou pro dívky i chlapce, rovněţ oddělená WC pro 

učitele. Oddělené sociální zařízení je rovněţ u šaten před tělocvičnou. 

 

      Pedagogický sbor má 18 členů: ředitelka, zástupkyně, 9 třídních učitelů, 2 netřídní učitele,    

1 externistku na Hv, 3 vychovatelky školní druţiny (jedna téţ plní funkci osobní asistentky)       

a 1 externistu pro vedení krouţku florbalu. Ve sboru jsou 4 muţi. 80% učitelů je 

kvalifikovaných. Učitelé Aj na 2. stupni mají státní zkoušku. Ve škole pracuje výchovná 

poradkyně, která zároveň plní funkci preventistky sociálně – patologických jevů. Všichni 

pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni pro práci s PC – úroveň Z. Dva učitelé si doplňují 

vysokoškolské vzdělání (učitelství pro 1. stupeň, školský management). Všichni pedagogičtí 

pracovníci se průběţně vzdělávají podle potřeb školy. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Býchory 

Adresa školy  Býchory 99, 28000 Kolín 

Počet ţáků 180 

Počet učitelů 18 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy prostředí obec, směr k lesu  

Dopravní dostupnost ČSAD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy Zeleň, venkovní areál 

Sportovní vyţití tělocvična, hřiště, tenisový kurt 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, automat, dotované mléko  

Jídelna - jídelníček kapacita 300 jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy sport, zvláště stolní tenis ano 

Dlouhodobé projekty sportovní akce                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, celoškolní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova  ne ne  ne ne 

Výchova demokratického občana  ne ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne  ne ne 

Multikulturní výchova  ne ne  ne ne 

Environmentální výchova  ne ne  ne ne 

Mediální výchova  ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1           0         0          0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ne   

Lineární ano 

Obojí způsob ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano    

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1 ■    3.1.8     4.5.1 ■    

1.1.2 ■    3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1 ■    

1.1.6     3.1.13     4.6.2 ■    

1.1.7     3.1.14     4.6.3 ■    

1.2.1 ■    3.2.1 ■    4.6.4 ■    

1.2.2     3.2.2 ■    4.7.1 ■    

1.2.3     3.2.3     4.7.2 ■    

1.2.4     3.2.4     4.8.1 ■    

1.2.5     3.2.5     4.8.2 ■    

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1 ■    4.8.5     

2.1.1 ■    3.4.2 ■    4.8.6     

2.1.2 ■    3.4.3     5.1.1     

2.1.3 ■    3.4.4     5.1.2     

2.1.4 ■    3.4.5     5.2.1     

2.1.5 ■    3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1 ■    

2.1.8     3.4.9 ■    5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1 ■    6.1.1 ■    

2.2.3 ■    4.2.1 ■    6.1.2 ■    

2.2.4     4.2.2 ■    6.2.1 ■    

2.2.5     4.2.3     6.2.2 ■    

2.2.6     4.3.1 ■    6.2.3 ■    

2.2.7     4.3.2 ■    6.3.1 ■    

2.2.8 ■    4.3.3     6.3.2 ■    

2.2.9     4.3.4     6.4.1 ■    

2.2.10     4.3.5 ■    6.4.2 ■    

2.2.11     4.3.6 ■    6.4.3     

2.2.12     4.3.7 ■    6.4.4     

2.2.13 ■    4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1 ■    

3.1.1     4.3.11     6.5.2 ■    

3.1.2     4.4.1 ■    6.5.3     

3.1.3     4.4.2 ■         

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          



 

~ 113 ~ 
 

Obecné zhodnocení – ZŠ Býchory 

 

      

       Škola nazvala předmět „ Výchova ke zdraví“ s jednohodinovou dotací v šestém ročníku. 

Jsou zde zařazena témata vtahy mezi lidmi, dětství, puberta, dospívání, sexuální dospívání, 

tělesná a duševní hygiena, stres, civilizační choroby, autodestruktivní závislosti, formy násilí, 

dodrţování pravidel, manipulativní reklama, podpora zdraví, ţivelné pohromy  a terorismus, 

sebepoznání, psychohygiena, mezilidské vtahy. Vzhledem k tomu, ţe je „Výchova ke zdraví“ 

zařazena pouze v šestém ročníku jsou zde zastoupena témata velmi široce. 

      Přehledné a srozumitelné zpracování ŠVP.    

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti obsahují vývoj závislostí, negativní účinky kouření na zdraví, 

zdravotní rizika pití alkoholu, počítač a zdraví, nebezpečí internetu, patologické hráčství.          

I kdyţ jsou témata obsaţena pouze v šestém ročníku, jsou zde hojně zastoupena. Moţná by 

bylo dobré zařadit autodestruktivní závislosti i do vyšších ročníků. 

 

 

. 
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Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 250 88 Čelákovice 

 
    

      Základní škola Čelákovice je úplná základní škola, vyučuje ţáky v 1.- 9. ročníku,              

v ročníku 2-3 třídy. Kapacita školy je 650 ţáků. Umístění školy v klidné části města, 

v blízkosti parku a řeky Labe. V blízkosti se nacházejí muzea a knihovny, které jsou 

vyuţívány k výuce a besedám. 1. a 2. stupeň je oddělen a umístěn v samostatných budovách. 

Budovy jsou moderně vybaveny, mají odborné učebny, tělocvičnu a dětské hřiště. Ve škole je 

také učebna výpočetní techniky, internet pro ţáky i pedagogy, ţákovská knihovna, dvě 

jazykové učebny, jedna audioučebna, jedna třída vybavena diaprojektorem, cvičný byt. Školní 

druţina má kapacitu 150 ţáků. Školní jídelna s kapacitou 600 jídel. Dále se zde nachází 

improvizovaná místnost v hale BIOS pro dramatickou výchovu, sborovny a kabinety 

vybaveny PC zapojeny do sítě. Servisní sluţby jsou ve formě školního bufetu, nápojových 

automatů a papírnictví. 

 

         Pedagogický sbor se skládá z 37 pedagogů včetně 5 vychovatelek školní druţiny. 

Výchovný poradce a poradce pro volbu povolání, metodik sociálně patologických jevů, 

logopedický poradce, odborní učitelé pro ţáky s SPU, ICT metodik (metodik informačních      

a komunikačních technologií). 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Kamenka 

Adresa školy Kostelní 457, 25088, Čelákovice 

Počet ţáků 650 

Počet učitelů 37 

Počet tříd 27 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy klidná část města, blízkost parku a řeky Labe 

Dopravní dostupnost ČSAD  

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň, park, řeka Labe 

Sportovní vyţití tělocvična, dětské hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování Jídelna, školní bufet 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, automat, školní bufet 

Jídelna - jídelníček kapacita 600 jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola vzájemného porozumění“ ne 

Dlouhodobé projekty síť Zdravých škol                    ano 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova   ano  ano ano 

Výchova demokratického občana   ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

  ne  ne ne 

Multikulturní výchova   ne  ne ne 

Environmentální výchova   ne  ne ne 

Mediální výchova   ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        0           1        1          1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ne    

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ne   

Lineární ano 

Obojí způsob ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ne   

Průřezová témata ne    

Projekty, kurzy                                            ne 

 



 

~ 116 ~ 
 

Analýza ŠVP – Tabulka  

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5  ■   3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1     3.2.1    ■  4.6.4     

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2     

1.2.4  ■   3.2.4     4.8.1     

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1  ■   4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1     3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7   ■  5.2.3     

2.1.7     3.4.8   ■  5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1    ■ 3.4.10     5.3.3     

2.2.2    ■ 4.1     6.1.1     

2.2.3    ■ 4.2.1     6.1.2     

2.2.4    ■ 4.2.2     6.2.1     

2.2.5    ■ 4.2.3     6.2.2     

2.2.6    ■ 4.3.1   ■  6.2.3     

2.2.7    ■ 4.3.2   ■  6.3.1     

2.2.8    ■ 4.3.3   ■  6.3.2     

2.2.9    ■ 4.3.4   ■  6.4.1     

2.2.10    ■ 4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1   ■  4.3.11     6.5.2     

3.1.2   ■  4.4.1     6.5.3     

3.1.3   ■  4.4.2          

3.1.4   ■  4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Čelákovice 

 

 

      Předmět nazvaný „ Výchova ke zdraví“ je s jednohodinovou dotací zařazena do sedmého, 

osmého a devátého ročníku. Sedmý ročník zahrnuje komunikaci s vrstevníky, spolupráci, 

reţim dne. Osmý pak výţiva a zdraví, péče při nemoci, preventivní a lékařská péče, 

autodestruktivní závislosti. Devátý ročník obsahuje okruh sexuální dospívání. Škola sice 

věnovala hodinu týdně do sedmého, osmého a devátého ročníku „Výchovy ke zdraví“, ale 

zcela  v ní chybí poměrně mnoho témat. Například dětství, puberta, dospívání, formy násilí, 

bezpečné chování, dodrţování pravidel, manipulativní reklama, ochrana člověka 

za mimořádných událostí, hodnota a podpora zdraví, osobnostní a sociální rozvoj. Všechny by 

však měly mít v tomto předmětu své nezastupitelné místo. 

      Celkové zpracování ŠVP se jeví jako přehledné a srozumitelné.   

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Vývoj závislostí, negativní účinky kouření a alkoholu, způsoby odmítnutí návykových 

látek a ţivot bez drog jsou témata obsaţená v osmém ročníku. Zcela zde chybí aktuální 

problematika  - nebezpečí internetu a práce s počítačem a  jejich vliv na zdraví. 
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Základní škola a Mateřská škola Dobrovice, Komenského 46, 294 41  

Dobrovice 
 
   

      Základní škola a Mateřská škola Dobrovice poskytuje základní vzdělání dětem                   

z Dobrovice a jejích místních částí Bojetic, Holých Vrchů, Chloumku, Libichova, Sýčiny, 

Týnce a Úherců a okolních obcí Kosořic, Němčic, Nepřevázky a Vinařic – přibliţně polovina 

ţáků tedy dojíţdí, organizace dne školy je přizpůsobena dopravní obsluţnosti. Jsou úplnou 

školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem a kapacita umoţňuje vzdělávat aţ 600 ţáků v 18 

třídách. V současné době navštěvuje školu přibliţně 300 ţáků. Nízký počet ţáků v některých 

ročnících vedl ke sloučení tříd. Součástí školy je i školní druţina, jejíţ dvě oddělení mohou 

slouţit aţ 60 ţákům1.stupně. 

 

      Areál Základní školy a Mateřské školy Dobrovice se nachází v severozápadní části města, 

asi 5 minut chůze od centra obce. Prostory základní školy se nachází ve dvou budovách           

– v historické budově z konce 19. století je 9 učeben 2.stupně, slouţící částečně jako kmenové, 

částečně jako odborné pracovny (dobře vybaveny klasickými pomůckami a přístroji jsou 

zejména učebna a kabinet přírodopisu a učebna s kabinetem pro výuku fyziky a chemie), malá 

tělocvična, dílny a cvičný byt (kuchyňka pro výuku vaření). Třídy 1.stupně jsou umístěny do 

nové budovy, kde byla z odpočinkové zóny v přízemí vybudována i druhá tělocvična                

a  zřízena počítačová učebna, ve které je k dispozici 17 počítačů. Ve škole je vybudován 

systém bezdrátového připojení k internetu, průběţně probíhá doplnění a obměna počítačového 

vybavení. Vedle budov 1. a 2. stupně ZŠ jsou součástí areálu i tři pavilóny mateřské školy, 

školní jídelna a školní hřiště s travnatou a asfaltovou herní plochou a 200m běţeckou drahou 

se škvárovým povrchem. Díky vstřícnosti zřizovatele má škola moţnost vyuţívat pro své akce 

i prostory městského divadla, sokolovny a univerzálního hřiště.  

 

      Pedagogický sbor má 19 členů, 90% je kvalifikovaných, včetně výuky jazyků (vyučující 

AJ na 2.stupni si doplňuje potřebnou kvalifikaci, čtyři další členky pedagogického sboru 

absolvují kurzy AJ v rámci národních projektů „Jazyky hrou“ a „Brána jazyků“). Ve škole 

pracuje kvalifikovaná výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů.  

Tři učitelky absolvovaly kurzy Kritického myšlení (RWCT).  
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola a mateřská škola Dobrovice 

Adresa školy Komenského 46, 29441 Dobrovice 

Počet ţáků 300 

Počet učitelů 12 

Počet tříd 19 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy severozápadní část města 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití dvě tělocvičny, školní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, školní mléko 

Jídelna – jídelníček polévka, hlavní jídlo, nápoj 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Učme se pro zítřek“ ne 

Dlouhodobé projekty Den Země                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova  ano ano  ano ano 

Výchova demokratického občana  ne ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne  ne ne 

Multikulturní výchova  ne ne  ne ne 

Enviromentální výchova  ne ne  ne ne 

Mediální výchova  ne ano ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Integrována do Výchovy k občanství 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        2           2        1          1  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ne   

Lineární ano 

Obojí způsob ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ne   

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

 

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11  ■   4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14   ■  4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1     4.6.4     

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1     

1.2.5     3.2.5     4.8.2    ■ 

1.2.6     3.2.6  ■   4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1     3.4.2     4.8.6     

2.1.2  ■   3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6  ■ ■  5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1  ■   

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1  ■   3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1   ■  6.1.1     

2.2.3   ■  4.2.1   ■  6.1.2     

2.2.4     4.2.2   ■  6.2.1     

2.2.5   ■  4.2.3   ■  6.2.2     

2.2.6     4.3.1   ■  6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■ ■   6.3.1     

2.2.8   ■  4.3.3     6.3.2     

2.2.9     4.3.4  ■   6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7    ■ 6.4.4     

2.2.13     4.3.8    ■ 6.4.5     

2.2.14     4.3.9    ■ 6.4.6  ■   

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1     4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1 ■   ■ 6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5 ■  ■  4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7 ■    4.4.6 ■   ■      
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Obecné zhodnocení – ZŠ Dobrovice 

 

  

           „ Výchova ke zdraví“ je zcela integrována do předmětu „ Občanská výchova“. Je jí 

věnována dvouhodinová dotace v šestém a sedmém ročníku a jednohodinová v osmém             

a devátém ročníku. Šestý ročník se zabývá tématy jako vztahy ve dvojici, výţiva a zdraví, 

reţim dne, projevy násilí, linky důvěry. Sedmý obsahuje okruhy dětství, puberta, výţiva          

a zdraví, zásady první pomoci, autodestruktivní závislosti, podpora zdraví. Osmý se zaměřuje 

na téma sexuální dospívání, výţiva a zdraví, civilizační choroby. Devátý ročník upřednostňuje 

téma autodestruktivních závislostí. Nevyskytuje se zde ani v jednom ročníku téma bezpečného 

chování. Ochrana člověka za mimořádných událostí je zastoupena pouze zmínkou v devátém 

ročníku.  

      Celkové zpracování ŠVP  je přehledné a srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou zařazeni do všech ročníků. Šestý se zabývá negativními 

účinky kouření a pití alkoholu. Sedmý na toto téma navazuje a navíc je zde téma ţivot bez 

drog. Osmý kupodivu zařazuje vývoj závislostí, který by měl být probírán nejdříve. Devátý 

ročník pak probírá patologické hráčství, návykové látky a bezpečnost v dopravě, zákon.  

      Není zde zařazeno dnes aktuální téma práce s počítačem a zdraví a nebezpečí netolismu. 
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Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, 263 01 Dobříš 

 
    

      Základní škola Dobříš je úplnou základní školou  s devíti postupnými ročníky. Na prvním   

i na druhém stupni jsou v jednotlivých ročnících zpravidla dvě třídy. Kapacita základní školy 

je 610 ţáků. Do základní školy docházejí ţáci z Dobříše a dále z přibliţně 40 okolních obcí. 

Škola je umístěna v klidové zóně v centru města. V blízkém okolí je městská knihovna, 

sportovní hala, zimní stadion a zámecký park. Součástí školského zařízení je školní druţina     

s kapacitou 120 ţáků, školní klub s kapacitou 100 ţáků a školní jídelna s kapacitou 750 jídel. 

 

      Objekt základní školy tvoří více neţ sto let stará budova, do které jsou situovány 

jednotlivé třídy, odborné pracovny, školní dílny, jednotlivá oddělení školní druţiny, školní 

jídelna s kuchyní a dále novější budova tělocvičny. Pro tělesnou výchovu vyuţívají ţáci 

tělocvičnu, ve které je i cvičná horolezecká stěna, a gymnastický sál, školní sportovní komplex 

s umělým povrchem (hřiště s umělým povrchem pro fotbal, hřiště na basketbal, hřiště na 

odbíjenou, běţecký ovál, sektor pro vrh koulí, sektor pro skok vysoký a pro skok daleký), 

který se nachází v bezprostřední blízkosti školy. Pro děti mladšího školního věku (především 

pro školní druţinu) je určena dětská zahrada, která navazuje na školní budovu . Hlavní budova 

je dvoupatrová s půdní vestavbou ve své západní části. Kromě kmenových tříd vyuţívají ţáci  

i odborných pracoven přírodopisu, fyziky a  chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 

keramické dílny, učebny výpočetní techniky  a učebny cizích jazyků. Škola je velmi dobře 

vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce většiny předmětů je vyuţíván 

výukový SW. Pro další studium a práci ţáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená 

ţákovská a učitelská knihovna. Na odborné pracovny navazují kabinety se sbírkami učebních 

pomůcek. 

 

      Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupci a přibliţně 35 učitelů (včetně vedoucí učitelky pro 

1. stupeň, výchovného poradce a školního metodika prevence) a dále 3 vychovatelky školní 

druţiny a vedoucí vychovatelka školní druţiny a školního klubu. Sbor je smíšený s většinovou 

převahou ţen.  
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Dobříš 

Adresa školy Komenského nám. 35, 26301 Dobříš  

Počet ţáků 508 

Počet učitelů 21 

Počet tříd 35 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy klidová zóna centra města 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody v blízkosti školy  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití moderní tělocvična, sportovní komplex 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn 

Jídelna - jídelníček kapacita 750 jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Brána do ţivota“ ne 

Dlouhodobé projekty momentálně ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano  ano  

Výchova demokratického občana  ne  ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne   ne  

Multikulturní výchova ano  ne  

Environmentální výchova ano   ano  

Mediální výchova  ne  ano  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          0        2          0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne  

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                           ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano   

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1 ■    

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3 ■  ■  3.1.10 ■    4.5.3 ■  ■  

1.1.4     3.1.11 ■    4.5.4     

1.1.5 ■  ■  3.1.12 ■    4.6.1 ■    

1.1.6 ■    3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3 ■    

1.2.1 ■    3.2.1   ■  4.6.4 ■    

1.2.2 ■    3.2.2     4.7.1   ■  

1.2.3 ■    3.2.3     4.7.2   ■  

1.2.4     3.2.4     4.8.1     

1.2.5 ■    3.2.5     4.8.2   ■  

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1 ■    3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1 ■    

2.1.3     3.4.4     5.1.2 ■    

2.1.4 ■    3.4.5     5.2.1   ■  

2.1.5 ■    3.4.6     5.2.2   ■  

2.1.6     3.4.7     5.2.3   ■  

2.1.7     3.4.8     5.3.1   ■  

2.1.8     3.4.9 ■    5.3.2     

2.2.1     3.4.10 ■    5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1 ■    

2.2.3   ■  4.2.1   ■  6.1.2 ■    

2.2.4   ■  4.2.2   ■  6.2.1   ■  

2.2.5     4.2.3   ■  6.2.2   ■  

2.2.6     4.3.1     6.2.3   ■  

2.2.7     4.3.2     6.3.1   ■  

2.2.8   ■  4.3.3     6.3.2     

2.2.9   ■  4.3.4     6.4.1   ■  

2.2.10   ■  4.3.5   ■  6.4.2   ■  

2.2.11     4.3.6   ■  6.4.3   ■  

2.2.12   ■  4.3.7   ■  6.4.4     

2.2.13   ■  4.3.8   ■  6.4.5     

2.2.14   ■  4.3.9   ■  6.4.6     

2.2.15 ■    4.3.10   ■  6.5.1     

3.1.1 ■    4.3.11     6.5.2   ■  

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3     4.4.2   ■       

3.1.4     4.4.3          

3.1.5 ■    4.4.4          

3.1.6 ■    4.4.5          

3.1.7     4.4.6   ■       
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Obecné zhodnocení – ZŠ Dobříš 

 

      Předmět je nazván „Výchova ke zdraví“ a je realizován v šestém ročníku 

s jednohodinovou a v osmém s dvouhodinovou dotací. Šestý ročník obsahuje vztahy ve 

dvojici, pravidla souţití, dětství, puberta, výţiva a zdraví, reţim dne, ochrana před úrazy, 

bezpečné chování, sebepoznání. Osmý ročník pak zahrnuje okruhy sexuální dospívání, 

civilizační choroby, autodestruktivní závislosti, manipulativní reklama, podpora zdraví, 

osobnostní a sociální rozvoj. I přesto, ţe je předmět zařazen jen do dvou ročníků, témata jsou 

hojně zastoupena a vhodně rozloţena. 

      ŠVP je srozumitelně a přehledně zpracován. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Okruh autodestruktivních závislostí je probírán v osmém ročníku. Počítač a zdraví, 

netolismus, patologické hráčství, návykové látky a zákon, návykové látky a bezpečnost 

v dopravě, bezpečné chování v rizikovém prostředí jsou probíraná témata. Chybí tu ovšem 

téma kouření a alkoholu, coţ je podle mého názoru téţ velmi důleţité.  
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Základní škola a Mateřská škola Jince, Slavíkova 26, 26223 Jince 
 

 

      Škola se jiţ řadu let zaměřuje na ekologickou výchovu. Vzhledem k bohaté historii 

pravěku v regionu zvolili pro školní vzdělávací program název Trilobit. Škola je úplnou, 

spádovou školou. Má problémy s naplněností tříd a tím i s ekonomickou oblastí (počty ţáků ve 

třídách jednoho ročníku jsou např. 18 + 18 apod.). Průměrně do školy dojíţdí 70 dětí                 

z okolních obcí. Poloha školy není ideální. Budova je umístěna přímo u frekventované silnice 

a děti, které dojíţdějí, musí od autobusové zastávky tuto silnici přecházet. 

 

      Ve školní budově je celkem 14 učeben, z toho 3 učebny slouţí jako odborné pracovny 

(počítačová, učebna hudební výchovy, učebna přírodopisu). Další učebny na 2. stupni jsou 

vymezeny na výuku výtvarné výchovy, chemie a fyziky. V současné době probíhá postupná 

výměna školního nábytku, obnova kabinetů, obnova učebních pomůcek a učebnic. V budově 

školy je školní jídelna, kde se stravuje kolem 200 strávníků. Dvě oddělení školní druţiny pro 

60 dětí jsou umístěny ve vedlejší budově. Vedle školy je menší venkovní asfaltové hřiště 

vhodné zejména pro míčové hry. Děti mohou školní hřiště vyuţívat i k odpočinku o velkých 

přestávkách. Škola bohuţel nemá vlastní tělocvičnu a děti tak musí docházet do sokolovny 

vedle velmi frekventované silnice. Materiálně technické vybavení je na standardní úrovni. 

Škola má kompletně vybavenou počítačovou učebnu s připojením k internetu (10 ks PC),         

2 dataprojektory, digitální kameru, 3 digitální fotoaparáty, interaktivní tabuli. Výhodou je, ţe 

ve škole funguje počítačová síť s moţností připojení v kaţdém kabinetě a třídě (počítače jsou 

v 5 kabinetech, v 1 třídě a ve sborovně). Pro dodrţování pitného reţimu slouţí nápojový 

automat a účast školy v projektu „Školní mléko“. V celé škole jsou nová sociální zařízení. 

Školní jídelna je nově zrekonstruovaná, stejně jako osvětlení chodeb a tříd. Škola disponuje  

keramickou dílnou, skleníkem na výuku pěstitelských prací, školní dílnou. 

 

      Pedagogický sbor tvoří celkem 21 učitelů a 2 vychovatelky ŠD. Ve sboru jsou 4 muţi.           

Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením. 

Průměrný věk pedagogického sboru je 43,1 let. Vedení školy klade důraz na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 



 

~ 127 ~ 
 

Údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Jince 

Adresa školy Slavíkova 26, 26223 Jince 

Počet ţáků 250 

Počet učitelů 12 

Počet tříd 21 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy poloha u frekventované silnice 

Dopravní dostupnost dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití školní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, absence sprch 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, automaty, školní mléko 

Jídelna - jídelníček kapacita 200 jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Trilobit“ – ekologie ne 

Dlouhodobé projekty 
Změny v mikroregionu Litavky zdokumentované 

pomocí výpočetní techniky 

                    ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano ano 

Výchova demokratického občana  ne ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne ne ne 

Multikulturní výchova ano ano ano ano 

Environmentální výchova ano ne ne ne 

Mediální výchova  ne ne ne ano 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Rodinná výchova 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        1         1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                           ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano   

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8 ■    4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11  ■ ■  4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1  ■  ■ 

1.1.6     3.1.13     4.6.2  ■   

1.1.7     3.1.14     4.6.3  ■  ■ 

1.2.1 ■ ■ ■ ■ 3.2.1    ■ 4.6.4  ■  ■ 

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3  ■   3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1   ■ ■ 

1.2.5     3.2.5     4.8.2   ■ ■ 

1.2.6     3.2.6 ■    4.8.3   ■ ■ 

1.2.7     3.3.1 ■ ■   4.8.4   ■ ■ 

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1 ■    3.4.2     4.8.6   ■  

2.1.2  ■   3.4.3     5.1.1     

2.1.3 ■    3.4.4     5.1.2     

2.1.4 ■    3.4.5     5.2.1     

2.1.5 ■    3.4.6  ■ ■ ■ 5.2.2     

2.1.6     3.4.7   ■  5.2.3     

2.1.7    ■ 3.4.8    ■ 5.3.1     

2.1.8   ■  3.4.9     5.3.2     

2.2.1 ■  ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1     

2.2.3     4.2.1  ■ ■  6.1.2     

2.2.4     4.2.2  ■   6.2.1     

2.2.5     4.2.3  ■   6.2.2     

2.2.6   ■  4.3.1    ■ 6.2.3     

2.2.7   ■  4.3.2 ■ ■   6.3.1     

2.2.8   ■  4.3.3 ■    6.3.2     

2.2.9     4.3.4  ■ ■  6.4.1     

2.2.10     4.3.5   ■  6.4.2     

2.2.11     4.3.6   ■  6.4.3     

2.2.12   ■ ■ 4.3.7    ■ 6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8    ■ 6.4.5     

2.2.14     4.3.9  ■   6.4.6  ■   

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■ ■  ■ 4.3.11    ■ 6.5.2     

3.1.2     4.4.1 ■ ■ ■  6.5.3     

3.1.3     4.4.2 ■         

3.1.4     4.4.3          

3.1.5 ■    4.4.4          

3.1.6 ■  ■  4.4.5          

3.1.7  ■   4.4.6 ■         
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Obecné zhodnocení – ZŠ Jince 

 

      Předmětu „ Rodinná výchova“ je dána jednohodinová dotace do kaţdého ročníku. Šestý 

ročník se zabývá tématy vztahy ve dvojici, pravidla souţití, dětství, puberta, reţim den, výţiva 

a zdraví, tělesná hygiena, autodestruktivní závislosti, šikana, agresivita. Sedmý pak na některá 

témata navazuje a přidává civilizační choroby, dodrţování pravidel bezpečnosti. Osmý ročník 

je zaměřen zejména na sexuální dospívání, ochranu člověka za mimořádných událostí. Dále 

pak rozvíjí témata probraná jiţ v předchozích ročnících. Devátý ročník prohlubuje jiţ probraná 

témata. Okruhy hodnota a podpora zdraví a osobnostní a sociální rozvoj nejsou obsaţena 

v ţádném ročníku. 

      Celkové zpravování ŠVP je srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti se objevují ve všech ročnících. Souvisle na sebe navazují          

a  prohlubují se. Šestý ročník je zaměřen na negativní účinky kouření a pití alkoholu. Sedmý 

na ţivot bez drog. Osmý na práci s počítačem a nebezpečí internetu. Devátý obsahuje 

patologické hráčství, návykové látky a zákon. Rozloţení uvedených témat se jeví jako 

vyhovující.  
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Základní škola Kamenice, Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice 

 

      Plně organizovaná (úplná) spádová škola s 1. – 9. postupným ročníkem. Výuka probíhá od 

1. do 9. ročníku ve dvou, výjimečně ve třech paralelních třídách. Průměrný počet dětí ve třídě 

se pohybuje okolo 23 ţáků. Podle potřeby se kaţdoročně otvírá pět oddělení školní druţiny, 

její kapacita je stanovena na 125 dětí. Všichni ţáci mohou chodit na obědy do školní jídelny. 

Po celkové rekonstrukci je ve škole moderní zařízení, které odpovídá současným poţadavkům, 

včetně bezbariérového přístupu. V komplexu je 19 učeben, které jsou kmenovými třídami,      

7 odborných učeben (přírodopis a zeměpis, chemie, fyzika, hudební výchova, školní dílna, 

kuchyňka, učebna informatiky), dvě tělocvičny, keramická dílna s pecí, školní knihovna          

a pracovna školní psycholoţky. Při výuce mohou učitelé vyuţívat ve třídách televizory 

s videorekordéry, DVD přehrávači nebo odborné učebny s dataprojektory, učebnu 

s interaktivní tabulí nebo pracovnu informatiky s 20 počítači připojenými na internet. Při 

tělesné výchově se kromě tělocvičen můţe vyuţívat venkovní hřiště s umělým povrchem        

a v nedalekém areálu sportovního klubu má škola k dispozici fotbalové hřiště, tenisové kurty   

a doskočiště. O přestávkách a po vyučování mají ţáci moţnost si kupovat v automatech 

mléčné výrobky a nápoje, o velké přestávce si mohou zakoupit i drobné svačiny, které se 

prodávají ve sborovně. Po vyučování se mohou ţáci v budově školy naobědvat. Školní 

kuchyně je vybavena podle norem Evropské unie, sestavování jídelníčku vychází ze zásad 

zdravé výţivy, pro podávání zeleninových salátů a ovoce je v jídelně chladící pult. 

      Pedagogický sbor má okolo 23 členů, pracují v něm mladí i zkušení pedagogové. Většina 

učitelů je plně kvalifikovaných, ti učitelé, kteří kvalifikaci nesplňují, studují. Ve škole pracuje 

metodik prevence sociálně patologických jevů, je zpracován plán prevence, krizový plán          

a škola pořádá velké mnoţství akcí zaměřených právě na prevenci negativních jevů. 

V učitelském sboru jsou dva specialisti na environmentální výchovu a výchovná poradkyně, 

která se zaměřuje na výchovné problémy a zejména na poradenství spojené s volbou povolání. 

Do školy také dojíţdí psycholoţka, která pracuje s dětmi i třídními kolektivy.      
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Kamenice 

Adresa školy Ringhofferova 57, 25168 Kamenice 

Počet ţáků 415 

Počet učitelů 23 

Počet tříd 18 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy na okraji obce 

Dopravní dostupnost dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití dvě tělocvičny, venkovní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC 

Zajištění stravování jídelna, moţnost koupě drobných svačin 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, automaty, školní mléko 

Jídelna - jídelníček dvakrát svačina, polévka, hlavní jídlo  

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Přes kameny ke hvězdám“ ne 

Dlouhodobé projekty ekologický projekt Globe                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova   ano  

Výchova demokratického občana    ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

   ne  

Multikulturní výchova   ano  

Environmentální výchova   ne  

Mediální výchova   ano  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Člověk a zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        0          0        2         0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano   

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1   ■  3.1.8     4.5.1     

1.1.2   ■  3.1.9     4.5.2     

1.1.3   ■  3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11   ■  4.5.4     

1.1.5     3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14   ■  4.6.3     

1.2.1   ■  3.2.1   ■  4.6.4     

1.2.2   ■  3.2.2   ■  4.7.1   ■  

1.2.3   ■  3.2.3     4.7.2   ■  

1.2.4     3.2.4     4.8.1   ■  

1.2.5     3.2.5     4.8.2   ■  

1.2.6     3.2.6     4.8.3   ■  

1.2.7     3.3.1   ■  4.8.4   ■  

1.2.8     3.4.1   ■  4.8.5   ■  

2.1.1   ■  3.4.2   ■  4.8.6   ■  

2.1.2   ■  3.4.3     5.1.1   ■  

2.1.3   ■  3.4.4     5.1.2   ■  

2.1.4   ■  3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8   ■  5.3.1   ■  

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1   ■  6.1.1     

2.2.3     4.2.1   ■  6.1.2     

2.2.4     4.2.2   ■  6.2.1   ■  

2.2.5     4.2.3   ■  6.2.2   ■  

2.2.6     4.3.1   ■  6.2.3   ■  

2.2.7     4.3.2     6.3.1   ■  

2.2.8     4.3.3     6.3.2   ■  

2.2.9     4.3.4     6.4.1   ■  

2.2.10     4.3.5     6.4.2   ■  

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1   ■  4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1   ■  6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Kamenice 

 

      Škola nazvala předmět „Člověk a zdraví“.  Je mu dána dvouhodinová dotace v osmém 

ročníku. Obsahuje tato témata: vztahy ve dvojici, pravidla souţití, sexuální dospívání, zásady 

zdravé výţivy, tělesná a duševní hygiena, ochrana před nemocemi, civilizační choroby, 

manipulativní reklama, ochrana člověka za mimořádných událostí, seberegulace                       

a psychohygiena. Vzhledem k tomu, ţe je předmět realizován pouze v osmém ročníku jsou 

témata dostačující,  zásadně tu chybí autodestruktivní závislosti. 

     Zpracování ŠVP je přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou zde zastoupeny pouze jedním tématem a to vývojem 

závislostí. Myslím, ţe vzhledem k dnešní době je celý okruh navazujících aktuálních problémů  

zapracován nedostatečně. 
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Základní škola Kostelec nad Černými lesy, Náměstí Smiřických 33, 

281 63 Kostelec nad Černými lesy 

 
 

      Plně organizovaná základní škola s 1. aţ 9. ročníkem, škola spádová. Nachází se v centru 

města Kostelec nad Černými lesy. Kapacita školy je 700 ţáků, vyučuje se v kaţdém ročníku   

v  paralelních třídách, průměrně je ve třídě 22 ţáků. 

 

      Umístění školy je její výhodou. Hlavní budova je přístupná z náměstí, areál zahrady             

a školního dvora je zakončen přístavbou a jídelnou školy. Celý komplex je vyhrazen pouze 

pro provoz školy a bezpečný pohyb dětí. Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Stala se téměř 

bezbariérovou, s kvalitním hygienickým zázemím.  Prostory pro výuku jsou dostatečné, mimo 

hlavní budovy školy vyuţívají pro dvě třídy I. stupně učebny v budově jídelny. Kaţdá třída I. 

stupně má prostor pro relaxaci. Na II. stupni jsou určeny kmenové třídy, vyuţívají samostatné 

pracovny Ch, Vv, Př, jazykové pracovny, dílnu, prádelnu a sušárnu, dvě učebny informatiky. 

Součástí odborných pracoven jsou chemické a fyzikální laboratoře, modelovna výtvarné 

výchovy s keramickou pecí a kruhem. V budově jídelny pouţívají k výuce cvičnou kuchyň, 

pro školní druţinu jsou vyčleněny po vyučování 4 třídy I. stupně. V hlavní budově je umístěna 

městská knihovna, pro ţáky školy je vţdy přístupná. Pro společná shromáţdění ţáků jsou 

prostory jídelny, tělocvičny, chodby v přístavbě. Uzavřený dvůr s malým hřištěm slouţí 

převáţně k pohybovým aktivitám, jsou zde připraveny tenisové stoly, basketbalový koš, pro 

menší děti odpočinkový kout. Tělocvična školy provozu nestačí. Vyučování tělesné výchovy 

směřuje ke sportu v přírodě, případně vyuţití placené hodiny v hale TJ Sokol. Materiální 

vybavení školy je dostatečné. Ve škole jsou 3 počítačové sítě, připojení na internet v kaţdém 

kabinetě, kanceláři školy, pracovnách informatiky. Jazykovou učebnu postupně mění na 

multifunkční, vyuţívají interaktivní tabuli. 

 

      Ve škole pracuje cca 40 pedagogů, 85 % učitelů je plně aprobovaných, ostatní si doplňují 

vzdělání odborné i pedagogické. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně – pro ţáky se 

specifickými potřebami a pro volbu povolání, metodik primární prevence a koordinátor pro 

ekologickou výchovu. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Kostelec nad Černými lesy 

Adresa školy Náměstí Smiřických 33, 28163 Kostelec nad Černými lesy 

Počet ţáků 645 

Počet učitelů 40 

Počet tříd 20 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy centrum města, přístup z náměstí 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití tělocvična, školní dvůr 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, automaty, školní mléko 

Jídelna - jídelníček  polévka, výběr ze dvou jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Naše škola“ ne 

Dlouhodobé projekty Škola v lese, les ve škole, nadace Tereza                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano ne 

Výchova demokratického občana ne  ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne ne ne 

Multikulturní výchova ne ne ano ne 

Environmentální výchova ne ne ne ne 

Mediální výchova ano ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Integrována do Výchovy k občanství 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        2          2        1         2  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ano 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano   

Průřezová témata ano    

Projekty, kurzy                                            ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1   ■  

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5   ■  3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14   ■  4.6.3     

1.2.1 ■ ■   3.2.1   ■  4.6.4     

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1  ■   

1.2.5     3.2.5     4.8.2  ■   

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7  ■   3.3.1     4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1   ■  3.4.2     4.8.6     

2.1.2   ■  3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1   ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1     

2.2.3     4.2.1     6.1.2     

2.2.4     4.2.2     6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2   ■  6.3.1     

2.2.8     4.3.3     6.3.2     

2.2.9     4.3.4   ■  6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15 ■    4.3.10     6.5.1     

3.1.1     4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6   ■       
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Obecné zhodnocení – ZŠ Kostelec nad Černými lesy 

 

     „ Výchova ke zdraví“ je integrována do vyučovacího předmětu „Občanská výchova“ 

s dvouhodinovou dotací v šestém, sedmém a devátém ročníku a s jednohodinovou dotací 

v osmém ročníku.  Z Výchovy ke zdraví mají velmi málo zařazených témat. Šestý ročník 

obsahuje témata můj domov, rodina, náhradní rodinná péče. Sedmý rozvíjí můj domov            

a rodina, navíc společenské chování, ţivelní pohromy a terorismus. Do osmého ročníku jsou 

začleněny dětství, puberta, péče o čistotu těla, negativní účinky kouření a pití, bezpečné 

chování. V devátém ročníku není zařazeno ţádné téma. 

      Celkové zpracování ŠVP je srozumitelné a přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou začleněny pouze do osmého ročníku a to tématy negativní 

účinky kouření a zdravotní rizika pití alkoholu, ţivot bez drog. Opět jedna ze škol, která 

nezařadila aktuální problematiku  nebezpečí internetu a práce s počítačem a její vliv na zdraví.  
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 Základní škola Luštěnice, Boleslavská 160, 294 42 Luštěnice 
 

 

      Základní škola Luštěnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od školního roku 

2005/2006 existují dvě paralelní první třídy, na druhém stupni jsou všechny ročníky 

zastoupeny pouze jednou třídou. Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 250 ţáků,            

od příštích let se počítá s přístavbou dalších tříd. Škola je spádovou školou pro okolní vesnice 

– Rejšice, Smilovice, Újezd, Bratronice. 

 

      Škola je vybavena učebnicemi a základními učebními pomůckami. Při výuce různých 

předmětů je vyuţíván výukový SW. Pro další studium a práci ţáků i pedagogů je k dispozici 

školní knihovna a internet. Základní škola se doposud skládá ze dvou budov – malé školy, 

kterou převáţně vyuţívá 1. stupeň, a velké školy, která je převáţně k dispozici ţákům            

2. stupně. Součástí hlavní budovy je školní jídelna, ředitelna a sekretariát, velká a malá 

sborovna. Nacházejí se zde všechny odborné učebny, dílny a učebna výpočetní techniky.  

Plánuje se přístavba malé školy a následovat bude propojení obou budov, výstavba nových 

šaten a prostory pro dílny a novou školní kuchyň. Součástí školy je školní druţina, která má 

dvě oddělení s celkovou kapacitou 60 ţáků. Jedno oddělení je umístěno v učebně 1. stupně      

a druhé v odloučené budově obecního úřadu. V sousedství školy se nachází pronajaté 

sportovní hřiště a sokolovna. Pro aktivní vyţití ve volných chvílích mohou ţáci vyuţít dva 

pevně zabudované stoly pro stolní tenis. 

 

      Pedagogický sbor tvoří 8 učitelů 1. stupně ZŠ,  8 učitelů 2. stupně ZŠ, včetně výchovné 

poradkyně a 2 vychovatelky ŠD. Sbor je smíšený, s převahou ţen. Kolektiv je věkově velice 

mladý. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou 

péči o ţáky, a to především na prvním stupni. Velký důraz je kladen na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Luštěnice 

Adresa školy Boleslavská 160, 29442 Luštěnice 

Počet ţáků 250 

Počet učitelů 16 

Počet tříd 10 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy z jedné strany frekventovaná silnice 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití sportovní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, automaty, školní mléko 

Jídelna – jídelníček  polévka, hlavní jídlo 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy výuka jazyků, výpočetní technika ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano ano 

Výchova demokratického občana ne  ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne ne ne 

Multikulturní výchova ne ne ne ne 

Environmentální výchova ne ne ne ne 

Mediální výchova ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Občanská a rodinná výchova 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        2          2        2         1  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ne   

Průřezová témata ne    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5     3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■ ■   3.2.1     4.6.4     

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3 ■    3.2.3     4.7.2    ■ 

1.2.4     3.2.4     4.8.1     

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7  ■   3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1   ■  3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2   ■  

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1   ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2   ■  4.1     6.1.1     

2.2.3   ■  4.2.1     6.1.2     

2.2.4   ■  4.2.2     6.2.1     

2.2.5   ■  4.2.3     6.2.2     

2.2.6   ■  4.3.1     6.2.3     

2.2.7   ■  4.3.2   ■  6.3.1     

2.2.8   ■  4.3.3     6.3.2     

2.2.9   ■  4.3.4     6.4.1     

2.2.10   ■  4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12 ■  ■  4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15 ■    4.3.10     6.5.1     

3.1.1   ■  4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5   ■  4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6   ■       
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Obecné zhodnocení – ZŠ Luštěnice 

 

      Předmět je nazýván „ Občanská a rodinná výchova“ s dvouhodinovou dotací v šestém, 

sedmém a osmém ročníku. Devátý ročník má jednohodinovou dotaci. V šestém ročníku jsou 

obsaţeny vztahy a pravidla souţití, rodičovství, náhradní rodinná péče, reţim dne. Sedmý 

začleňuje pouze jedno téma -  společenské chování.  Osmý se zaměřuje na sexuální dospívání 

a negativní účinky kouření a pití alkoholu. V devátém je pouze působení sekt.  Vzhledem 

k hodinové dotaci by mohlo být začleněno určitě více témat z okruhu „Výchova ke zdraví“. 

      Zpracování ŠVP je přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Pouze v osmém ročníku se vyskytuje téma negativní účinky kouření a zdravotní rizika pití 

alkoholu. Rozhodně by mělo být realizováno více témat tohoto okruhu problémů. 
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Základní škola Mladá Boleslav, Komenského nám. 76,  293 01 Mladá 

Boleslav 
 

             

      Základní škola Komenského nám. 76 v Mladé Boleslavi je městská škola, která má dvě 

budovy. Budova č. 117 je vzdálena od budovy č. 76 cca 100 m a je určena pro ţáky 1. stupně 

ZŠ a budova č. 76 pro ţáky 2. stupně ZŠ. Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání 

cca 370 ţákům v 1. - 9. postupném ročníku. Výuka probíhá v paralelních třídách v ročníku. Na 

1. stupni jsou první třídy specializované na ţáky s vadami řeči a od 3. ročníku 1. stupně pak na 

ţáky se specifickými poruchami učení (dále jen SPU).  

 

      Škola je umístěna ve staré zástavbě města. Spojení je zajištěno stanovišti MHD, která jsou 

dosaţitelná z obou budov cca 50m. Budova č. 76 je součástí traktu budovy Magistrátu města. 

Obě budovy jsou obklopené zelení parku Komenského náměstí.  

 

      Výuka probíhá ve 23 kmenových učebnách a 3 odborných pracovnách (dílny, 2 učebny 

PC).Z kmenových učeben lze zahrnout do odborných pracoven ještě učebny chemie a fyziky, 

přírodopisu, matematiky, zeměpisu, výtvarné výchovy a cvičnou kuchyň. Součástí školy jsou    

i 2 tělocvičny - herny. K vyuţívání je k dispozici ještě hala na Komenského náměstí cca 50m, 

která je součástí 2. ZŠ. Pro tělovýchovné aktivity je u školy víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem. 

 

      Pedagogický sbor tvoří 6 učitelek I. stupně a 21 pedagogů na II. stupni. Ve sboru jsou          

3 muţi. Do stavu patří ještě 3 asistentky pedagoga a 1 asistentka logopedie. Z celkového počtu 

pedagogů nemá poţadovanou kvalifikaci 9 osob.  
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Mladá Boleslav 

Adresa školy Komenského náměstí 76, 29301 Mladá Boleslav 

Počet ţáků 370 

Počet učitelů 27 

Počet tříd 18 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy stará zástavba města 

Dopravní dostupnost velmi dobrá, MHD 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy parková zeleň 

Sportovní vyţití sportovní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování není jídelna 

Zajištění pitného reţimu  automat 

Jídelna - jídelníček  není 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „ Vašek“ ne 

Dlouhodobé projekty ţivotní prostředí                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano  

Výchova demokratického občana ne ne ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne ne  

Multikulturní výchova ne ne ne  

Environmentální výchova ne ne ne  

Mediální výchova ne ne ne  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        1         0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ne   

Průřezová témata ne    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1 ■  ■  

1.1.2 ■    3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3 ■    

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12  ■   4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2   ■  

1.1.7     3.1.14  ■   4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1   ■  4.6.4     

1.2.2     3.2.2   ■  4.7.1 ■    

1.2.3 ■    3.2.3     4.7.2 ■    

1.2.4     3.2.4     4.8.1   ■  

1.2.5     3.2.5     4.8.2   ■  

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1  ■   4.8.4     

1.2.8     3.4.1   ■  4.8.5     

2.1.1  ■   3.4.2   ■  4.8.6     

2.1.2     3.4.3   ■  5.1.1 ■    

2.1.3     3.4.4     5.1.2 ■    

2.1.4     3.4.5     5.2.1  ■   

2.1.5     3.4.6     5.2.2  ■   

2.1.6     3.4.7     5.2.3  ■   

2.1.7     3.4.8   ■  5.3.1     

2.1.8     3.4.9   ■  5.3.2     

2.2.1     3.4.10  ■   5.3.3     

2.2.2     4.1   ■  6.1.1 ■ ■   

2.2.3   ■  4.2.1   ■  6.1.2 ■ ■   

2.2.4   ■  4.2.2   ■  6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1   ■  6.2.3     

2.2.7     4.3.2   ■  6.3.1  ■   

2.2.8     4.3.3   ■  6.3.2  ■   

2.2.9     4.3.4   ■  6.4.1 ■    

2.2.10     4.3.5   ■  6.4.2 ■    

2.2.11     4.3.6   ■  6.4.3     

2.2.12   ■  4.3.7     6.4.4     

2.2.13   ■  4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1  ■   4.3.11     6.5.2 ■    

3.1.2     4.4.1 ■    6.5.3     

3.1.3     4.4.2 ■         

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5 ■         

3.1.7     4.4.6 ■         
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Obecné zhodnocení – ZŠ Mladá Boleslav 

    

      Předmět s názvem „Výchova ke zdraví“ je realizován v šestém, sedmém a osmém ročníku 

s jednohodinovou dotací. Šestý ročník obsahuje učivo vtahy mezi lidmi, stres, civilizační 

choroby, bezpečné chování, manipulativní reklama, sloţky zdraví, sebepoznání, mezilidské 

vtahy. Sedmý se pak zabývá lidským tělem, zásadami zdravé výţivy, reţimem dne, stresem, 

podporou zdraví, sebepoznáním, psychohygienou. Osmý je zaměřen na sexuální dospívání, 

tělesnou a duševní hygienu, ochranu před nemocemi, civilizační choroby, autodestruktivní 

závislosti, bezpečné chování, ochranu člověka za mimořádných událostí. Okruh dětství           

a puberta obsaţený v sedmém ročníku by mohl mít zařazených více témat. Například hygiena, 

změny v období dospívání, pohlavní orgány. 

      Celkové zpracování ŠVP je srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou zařazeny do osmého ročníku. Jsou zde témata negativní 

účinky kouření na zdraví, zdravotní rizika pití alkoholu, způsoby odmítnutí návykových látek, 

ţivot bez drog, počítač a zdraví, nebezpečí internetu, netolismus.  Učivo je zastoupeno 

dostatečně. 
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Základní škola, Neratovice, Byškovická 85, 277 11 Neratovice 

 
    

      Škola je plně organizovaná, některé ročníky jsou spojeny do jedné třídy podle aktuální 

situace. Škola je spádová pro ţáky se zdravotním postiţením nebo sociálním znevýhodněním 

v nejbliţším okolí Neratovic  (od Kojetic přes Kostelec nad Labem, Jiřice, Všetaty, Tišice, 

Lobkovice, Mlékojedy aţ po Libiš). Kapacita školy je 90 ţáků. V současné době má škola 

devět tříd. Šest v kmenové budově, dvě odloučeném pracovišti v Neratovicích, Mládeţnická 

ulice, kam docházejí nejmladší ţáci školy a další dvě na odloučeném pracovišti 

v Neratovicích, Tovární ulice, kde probíhá výuka ve speciálních třídách. 

 

      Škola vyuţívá při výuce moderní učební pomůcky, encyklopedie, učebnice a pracovní 

sešity pro ţáky se zdravotním postiţením. Většina tříd je vybavena moderním školním 

nábytkem. Ţáci s kombinovaným zdravotním postiţením mají k dispozici speciální školní 

lavice (polohovací a výškově nastavitelné) a další speciální pomůcky pro výuku (lupa, 

kopírovací a laminovací stroj). Pro výuku rodinné výchovy mají ţáci k dispozici cvičnou 

kuchyňku, vybavenou běţnými elektrospotřebiči. Dílna s pracovními stoly a dílenským 

nářadím je umístěna v provizorní buňce na zahradě školy. Velká školní zahrada umoţňuje 

ţákům osvojovat si a rozvíjet pracovní návyky při pěstování zeleniny, květin a péči o ovocné 

stromy. Škole chybí vlastní tělocvična. K výuce tělesné výchovy je proto vyuţívána hala 

školy, vybavená základním tělovýchovným nářadím a náčiním. Ţáci s pedagogy téţ dochází 

za příznivého počasí na hřiště TJ Byškovice, které se nachází nedaleko školy nebo mohou 

vyuţít „minihřiště“ s pískovým podkladem“na pozemku školní zahrady. Stravování ţáků         

a zaměstnanců školy je zprostředkováno ve školní jídelně - výdejně, umístěné v přízemí 

kmenové budovy. Dovoz jídel zajišťuje Pečovatelská sluţba Neratovice ze školní jídelny 

Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích.  

 

      Pedagogický sbor tvoří 8 pedagogů. Do stavu patří ještě 2 asistentky pedagoga a výchovný 

poradce, metodik prevence a metodik PC. Z celkového počtu pedagogů má poţadovanou 

kvalifikaci 90%.  
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Neratovice 

Adresa školy Byškovická 85, 27711 Neratovice 

Počet ţáků 90 

Počet učitelů 11 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy v centru 

Dopravní dostupnost dobra 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití školní zahrada, horská kola 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování výdejna, jídlo – dovoz z Gymnázia Neratovice 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn 

Jídelna - jídelníček polévka, hlavní jídlo 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „ Přátelská škola“ ne 

Dlouhodobé projekty „Zkusme to znovu a jinak!“                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova   ano  

Výchova demokratického občana   ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

  ne  

Multikulturní výchova   ne  

Environmentální výchova   ne  

Mediální výchova   ne  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví –v předmětu Příroda a zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        0          0        2         0  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ne  

Lineární ano 

Obojí způsob                                           ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ne   

Průřezová témata ne    

Projekty, kurzy                                           ne 

 



 

~ 148 ~ 
 

Analýza ŠVP - Tabulka  

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1   ■  

1.1.2   ■  3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3   ■  

1.1.4     3.1.11     4.5.4   ■  

1.1.5   ■  3.1.12   ■  4.6.1   ■  

1.1.6     3.1.13     4.6.2   ■  

1.1.7     3.1.14   ■  4.6.3     

1.2.1   ■  3.2.1   ■  4.6.4     

1.2.2     3.2.2   ■  4.7.1   ■  

1.2.3   ■  3.2.3     4.7.2   ■  

1.2.4     3.2.4     4.8.1   ■  

1.2.5     3.2.5   ■  4.8.2   ■  

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1   ■  4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1   ■  3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4   ■  3.4.5     5.2.1   ■  

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8   ■  5.3.1     

2.1.8     3.4.9   ■  5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2   ■  4.1   ■  6.1.1   ■  

2.2.3   ■  4.2.1   ■  6.1.2   ■  

2.2.4     4.2.2   ■  6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2   ■  

2.2.6     4.3.1     6.2.3   ■  

2.2.7     4.3.2     6.3.1   ■  

2.2.8   ■  4.3.3     6.3.2   ■  

2.2.9     4.3.4     6.4.1   ■  

2.2.10     4.3.5     6.4.2   ■  

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12   ■  4.3.7   ■  6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14   ■  4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10   ■  6.5.1   ■  

3.1.1   ■  4.3.11     6.5.2   ■  

3.1.2     4.4.1   ■  6.5.3   ■  

3.1.3     4.4.2   ■       

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6   ■       
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Obecné zhodnocení – ZŠ Neratovice 

 

      Předmět škola nazývá „Člověk a příroda“ s dvouhodinovou dotací v osmém ročníku. Jsou 

zde obsaţena témata vztahy ve dvojici, pravidla souţití, dětství, puberta, sexuální dospívání, 

reţim dne, výţiva a zdraví, tělesná a duševní hygiena, stres, civilizační choroby, skryté formy 

násilí, bezpečné chování, manipulativní reklama, ochrana člověka za mimořádných událostí, 

osobnostní a sociální rozvoj. Vzhledem k tomu, ţe je předmět zařazen pouze do osmého 

ročníku, jsou témata hojně zastoupena. 

      Celkové zpracování ŠVP je srozumitelné a přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Okruh autodestruktivní závislosti zde zastupuje téma patologické hráčství a bezpečné 

chování v rizikovém prostředí. Myslím, ţe by bylo vhodné rozšíření  alespoň o negativní 

účinky kouření a pití alkoholu, ţivot bez drog, počítač a zdraví.   
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Základní škola a Mateřská škola Nečín, Nečín 70, 262 13 Nečín 

 

 
      Základní škola v Nečíni je státní školou. Je to úplná základní škola, to znamená s pěti 

ročníky na prvním a čtyřmi na druhém stupni. Od 1. 1. 2003 se základní škola a mateřská 

škola  spojila v jeden právní subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres 

Příbram. Zřizovatelem a provozovatelem je Obecní úřad v Nečíni. Objekt základní školy je 

tvořen dvěma budovami, rekonstruovanou budovou původní školy z r.1893 a novou budovou 

z r. 1988. V nové budově jsou všechny třídy ZŠ, kanceláře a kabinety, v původní budově je 

školní jídelna, provizorní tělocvična, knihovna, ţákovská kuchyňka a mateřská škola. Školní 

jídelna je součástí subjektu. Budova školy je poměrně dobře geograficky situována na 

křiţovatce hlavních komunikací. Nejbliţší úplné školy jsou v Dobříši a v Novém Kníně 

s dojezdovou vzdáleností asi 10 km.  

 

      Škola je spíše menší venkovskou školou ve své kategorii s počtem ţáků cca 83 na 1. stupni  

a cca 78 na 2. stupni, celkem tedy školu navštěvuje cca 161 ţáků, kapacitně je ovšem 

připravena na 270 ţáků. Je zde vlastní školní jídelna s kuchyní, kde se stravují ţáci školy, 

mateřské školy i zaměstnanci. Škola nabízí rodičům ţáků 1. stupně sluţby školní druţiny, 

ţákům kaţdé úterý a čtvrtek moţnost návštěvy školní knihovny a v neposlední řadě je zde 

pestrá nabídka mimoškolních aktivit v podobě různých krouţků, jako je florbal, lehká atletika, 

sportovní hry, zobcová flétna, angličtina, němčina, keramický a rybářský krouţek, krouţek 

mladých hasičů, dokonce se v rámci krouţků ţáci 9. ročníku připravují i na přijímací zkoušky 

z českého jazyka a matematiky. 

 

      Subjekt čítá 27 zaměstnanců, z toho je 14 učitelů, 2 druţinářky, 4 provozní zaměstnanci,              

4 kuchařky, dvě učitelky MŠ a jedna knihovnice. V současné době je kvalifikovanost 

pedagogického sboru cca 64 % a aprobovanost 50 %. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Nečín 

Adresa školy Nečín 70, 26213 

Počet ţáků 161 

Počet učitelů 14 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy venkovská škola 

Dopravní dostupnost dobra 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití asfaltové hřiště, provizorní tělocvična  

Hygienické zařízení ve škole WC 

Zajištění stravování školní jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna - jídelníček polévka, hlavní jídlo, dezert 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy ţivotní prostředí ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano ano 

Výchova demokratického občana ne ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne  ne ne 

Multikulturní výchova ne ne ne ne 

Environmentální výchova ne ne ne ne 

Mediální výchova ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Integrována do předmětu Výchova osobnosti 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        2         2  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ne   

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP – Tabulka  

 

 

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1   ■  4.6.4     

1.2.2     3.2.2   ■  4.7.1     

1.2.3     3.2.3   ■  4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1    ■ 

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6   ■  4.8.3     

1.2.7     3.3.1   ■  4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1   ■  3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1   ■  

2.1.5 ■    3.4.6     5.2.2   ■  

2.1.6     3.4.7     5.2.3   ■  

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8 ■    3.4.9     5.3.2     

2.2.1  ■ ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1     

2.2.3   ■  4.2.1   ■  6.1.2     

2.2.4   ■  4.2.2   ■  6.2.1     

2.2.5     4.2.3   ■  6.2.2     

2.2.6   ■  4.3.1   ■  6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■ ■   6.3.1     

2.2.8     4.3.3  ■   6.3.2     

2.2.9     4.3.4  ■   6.4.1     

2.2.10   ■  4.3.5     6.4.2     

2.2.11    ■ 4.3.6     6.4.3     

2.2.12   ■ ■ 4.3.7   ■  6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14    ■ 4.3.9   ■  6.4.6     

2.2.15    ■ 4.3.10   ■  6.5.1     

3.1.1     4.3.11  ■   6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4    ■      

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení –ZŠ Něčín 

 

    

         „Výchova ke zdraví“ je zcela integrována do předmětu „Výchova osobnosti“                         

s jednohodinovou dotací v šestém a sedmém ročníku a dvouhodinovou dotací v osmém           

a devátém ročníku.  Šestý ročník obsahuje okruhy  komunikace s vrstevníky, můj domov, 

rodina, puberta, mezigenerační vztahy, negativní účinky kouření. Sedmý se zaměřuje na lidské 

tělo, změny v dospívání, autodestruktivní závislosti. Osmý navazuje a rozšiřuje učivo sedmého 

ročníku a přidává další témata jako sexuální dospívání, civilizační nemoci, podpora zdraví. 

Devátý se pak zaměřuje na učivo sexuální dospívání, formy násilí, působení sekt. Není zde 

vůbec zastoupen okruh výţiva a zdraví, ochrana před nemocemi, bezpečné chování, 

osobnostní a sociální rozvoj. 

      Zpracování ŠVP je srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      V šestém, sedmém a osmém ročníku jsou začleněna témata autodestruktivních závislostí. 

Šestý obsahuje negativní účinky kouření, zdravotní rizika pití alkoholu. Sedmý ročník  

navazuje a doplňuje o způsoby odmítnutí návykových látek, ţivot bez drog. Osmý rozšiřuje     

o patologické hráčství, návykové látky a bezpečnost v dopravě a bezpečné chování 

v rizikovém prostředí.  
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Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R. A. F. 1989, 288 03 

Nymburk 

 
    

      ZŠ Letců R.A.F. je školou sídlištního typu, která má pavilónové uspořádání. Škola byla 

slavnostně otevřena 1. 9. 1976. Ve svém vzdělávacím programu má zařazeny prvky                 

z programu „Tvořivá škola“, „Dokáţu to.“ Od počátku roku 2005 aktivně spolupracuje            

s organizací Step by step. Škola poskytuje všeobecné vzdělání, rovněţ se specifikuje na 

poskytnutí rozšířeného vzdělání v oblasti tělesné výchovy (lední hokej, fotbal) a v oblasti 

informatiky, estetiky a etiky. Počet tříd je 18 – cca 420 ţáků v 1. - 9. Ročníku.  Počet oddělení 

školní druţiny je 4 – cca 120. ZŠ Letců R.A.F., Nymburk je úplnou školou, nachází se             

v různých budovách v prostoru nymburského sídliště. Tvoří ji základní škola, školní druţina, 

školní klub, MŠ Větrník s jídelnou, MŠ Pejsek a kočička s jídelnou , MŠ Adélka.  

 

      Základní škola má stabilizovaný pedagogický sbor s vysokým stupněm aprobovanosti. 

Učitelé se pravidelně zúčastňují akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně 

dochází k vylepšování školního prostředí a k rekonstrukci tříd, chodeb atd. Výhodou školy      

je sportovní areál, který se nachází v jejím sousedství. Také umístění druţiny v samostatném 

bloku školy má spoustu výhod. Při škole je zřízena Rada školy. Součástí poradního orgánu 

ředitele školy je rovněţ ţákovská rada. Škola spolupracuje s mnoha institucemi, především      

s Úřadem práce a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Nymburce.  
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F.1989 

Adresa školy 28803 Nymburk 

Počet ţáků 420 

Počet učitelů 27 

Počet tříd 18 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy sídlištní škola 

Dopravní dostupnost velmi dobra 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití lední hokej, florbal  

Hygienické zařízení ve škole WC 

Zajištění stravování školní jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna – jídelníček polévka, výběr ze dvou hlavních jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola vzájemné úcty a veselých berev“ ne 

Dlouhodobé projekty „Tvořivá škola“, „Dokáţu to“                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano   

Výchova demokratického občana ne ne   

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne   

Multikulturní výchova ne ano   

Environmentální výchova ne ano   

Mediální výchova ano ano   

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        0         0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3 ■    

1.1.4     3.1.11  ■   4.5.4 ■    

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1     4.6.4     

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1 ■ ■   

1.2.5     3.2.5 ■ ■   4.8.2     

1.2.6     3.2.6 ■    4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1  ■   3.4.2     4.8.6     

2.1.2  ■   3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4  ■   3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1     

2.2.3     4.2.1     6.1.2     

2.2.4     4.2.2     6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■    6.3.1     

2.2.8     4.3.3 ■ ■   6.3.2     

2.2.9     4.3.4 ■ ■   6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1  ■   4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4  ■        

3.1.6     4.4.5  ■        

3.1.7     4.4.6 ■ ■        
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Obecné zhodnocení – ZŠ Nymburk 

 

      „Výchova ke zdraví“ je realizována v šestém a sedmém ročníku s jednohodinovou dotací. 

Šestý ročník obsahuje témata vztahy mezi lidmi, tělesná a duševní hygiena, autodestruktivní 

závislosti, bezpečné chování, ţivelní pohromy. Sedmý ročník se zaměřuje na dětství, pubertu, 

dospívání, zásady zdravé výţivy, skryté formy násilí, navazuje na autodestruktivní závislosti   

a ţivelní pohromy. Vzhledem k tomu, ţe je předmět veden jako samostatný  ve dvou 

ročnících, jsou  témata zastoupena ve velmi malé míře. 

     ŠVP je zpracováno srozumitelně a přehledně.  

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

  

      Autodestruktivní závislosti jsou obsaţeny v obou ročnících. Negativní účinky kouření       

a zdravotní rizika pití alkoholu, způsoby odmítnutí návykových látek, ţivot bez drog. Určitě 

by bylo opět vhodné zařadit ještě témata počítač a zdraví, nebezpečí internetu a netolismus. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 158 ~ 
 

 Základní škola Obříství 84, 277 42 Obříství 

 

 
      Základní škola Obříství je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. – 5. 

ročník) je po jedné třídě a na druhém stupni (6. – 9. ročník) také po jedné třídě. Škola sdruţuje 

základní školu s kapacitou 225 ţáků, školní druţinu s kapacitou 60 ţáků a školní jídelna s 

kapacitou 745 jídel. Škola je spádovou školou pro okolní obce, především pro 2. stupeň. V 

blízkosti školy je autobusová zastávka. Do školy dojíţdí ţáci z Chlumína, Kozárovic, Dřínova, 

Hostína, Libiše, Neratovic, ze Zálezlic  a z dalších okolních obcí podle zájmu. Škola je 

umístěna v klidné zóně v blízkosti parku. 

    

      Areál školy je rozdělený na několik částí – hlavní budovu, tělocvičnu, jídelnu a hřiště.         

V hlavní budově sídlí vedení školy a najdeme zde 9 kmenových tříd a 5 odborných učeben se 

svými kabinety. V půdních prostorách se nachází 3 malé učebny – herny pro dramatickou 

výchovu. Škola má aulu, ve které se konají společná setkání s rodiče, přednášky a kulturní 

akce. V prvním patře se nachází keramická dílna s pecí, dílna s kabinetem pro výuku 

pracovních činností, počítačová učebna s knihovnou a učebna pro přírodopis, chemii a fyziku. 

Škola má svou vlastní školní kuchyň s jídelnou. V přízemí najdeme také šatny, školní druţinu, 

atrium a tělocvičnu. V přízemí a v patře jsou k dispozici kompletní sociální zařízení. Učitelé 

se připravují ve sborovnách v přízemí a v prvním patře. Školní areál zahrnuje 3 hřiště, jedno 

velké pro fotbal, dvě malá pro volejbal nohejbal, tenisový kurt s umělým povrchem                  

a tenisovou zeď. Pro děti mladšího školního věku je určena dětská zahrada s dřevěnými 

prolézačkami a pevně zabudovaným stolem pro stolní tenis. Školní areál a tělocvična slouţí 

potřebám školy i veřejnosti. Škola je bezbariérová. Ţáci mají k dispozici pro studium a práci 

učebnu vybavenou počítači, dataprojektorem, encyklopediemi a další naučnou literaturou.   

 

      Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupce ředitele, přibliţně 13 učitelů včetně 1 výchovného 

poradce, 1 metodika prevence a 2 vychovatelky školní druţiny.  Ve sboru jsou zastoupeni 

pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči o ţáky. Se ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami mohou pracovat učitelé se speciální pedagogikou. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Oříství 

Adresa školy Obříství 84, 27742 Obříství 

Počet ţáků 190 

Počet učitelů 15 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy klidná zóna v blízkosti parku 

Dopravní dostupnost velmi dobra 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy parková zeleň 

Sportovní vyţití 3 hřiště, tenisový kurt, tělocvična  

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování školní jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn 

Jídelna - jídelníček kapacita 745 jídel 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola pro ţivot“ ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano ano 

Výchova demokratického občana ne ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne ne ne 

Multikulturní výchova ne ne ne ne 

Enviromentální výchova ne ne ne ne 

Mediální výchova ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Občanská a rodinná výchova 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        1         1  

Zařazeno jako samostatný předmět ne 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy ano  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3 ■    

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5     3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1 ■  ■  4.6.4  ■   

1.2.2     3.2.2   ■ ■ 4.7.1     

1.2.3     3.2.3    ■ 4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1 ■ ■  ■ 

1.2.5     3.2.5   ■  4.8.2  ■   

1.2.6     3.2.6     4.8.3  ■   

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4  ■   

1.2.8     3.4.1     4.8.5  ■   

2.1.1     3.4.2     4.8.6 ■ ■   

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2   ■  

2.1.4     3.4.5     5.2.1 ■    

2.1.5     3.4.6 ■ ■   5.2.2 ■    

2.1.6     3.4.7     5.2.3 ■    

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1  ■   3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1     

2.2.3     4.2.1    ■ 6.1.2     

2.2.4    ■ 4.2.2    ■ 6.2.1    ■ 

2.2.5  ■   4.2.3    ■ 6.2.2    ■ 

2.2.6     4.3.1  ■   6.2.3    ■ 

2.2.7     4.3.2  ■   6.3.1     

2.2.8     4.3.3     6.3.2     

2.2.9     4.3.4 ■  ■  6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11   ■ ■ 4.3.6     6.4.3     

2.2.12   ■ ■ 4.3.7     6.4.4     

2.2.13    ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14    ■ 4.3.9     6.4.6     

2.2.15   ■  4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■    4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1  ■   6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Obříství 

 

      Předmět je nazýván „ Občanská a rodinná výchova“ s jednohodinovou dotací v kaţdém 

ročníku. Šestý ročník je zaměřen na témata můj domov, rodina, zásady zdravé výţivy, tělesná 

a duševní hygiena, reţim dne, zásady první pomoci, ţivot bez drog, bezpečné chování, 

podpora zdraví. Sedmý ročník obsahuje změny v dospívání, rizikové chování, autodestruktivní 

závislosti, ochranu člověka za mimořádných událostí. Osmý začleňuje sexuální dospívání, 

tělesnou a duševní hygienu. Devátý ročník navazuje na předchozí ročníky a navíc zařazuje 

seberegulaci. 

      ŠVP je zpracováno srozumitelně a přehledně.  

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Okruh autodestruktivních závislostí je zařazen do šestého, sedmého a osmého ročníku. 

V šestém řeší ţivot bez drog. V sedmém vývoj závislostí, negativní účinky kouření a pití 

alkoholu.  Osmý navazuje na téma ze šestého ročníku ţivot bez drog. Určitě by bylo účinné 

zařadit některé  z dalších   témat i do posledního devátého ročníku 
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Základní škola pod Svatou Horou, Balbínova 328, 261 01 Příbram 

 

      Škola patří mezi nejstarší školy v Příbrami, neboť je přímou pokračovatelkou příbramské 

měšťanské školy pro chlapce, která byla zaloţena v roce 1888. Základní škola pod Svatou 

Horou, Příbram je úplnou základní školou se všemi třídami 1. – 9. ročníku. Kaţdý ročník je 

obvykle zastoupen dvěma třídami. Ţáci 1. stupně jsou vyučováni převáţně v kmenových 

učebnách, ţáci 2. stupně vyuţívají odborných učeben, které jsou přizpůsobené pro výuku 

určitého předmětu. Od 1. ročníku mají ţáci moţnost zvyšovat svoji tělesnou zdatnost 

v hodinách tělesné výchovy i zájmových útvarech, od 6. ročníku je ţákům nabízena moţnost 

sportovní profilace ve třídách se sportovním zaměřením. Škola zpracovává individuální 

vzdělávací učební plány pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je otevřená ţákům 

se zdravotním postiţením. Součástí školy je školní druţina, školní klub a školní jídelna. Školní 

druţina a školní klub mají vlastní prostory pro svoji činnost. Školní druţina otevírá kaţdý rok 

5–7 samostatných oddělení, do kterých jsou ţáci zařazováni dle věku. Školní klub má 

charakter volného členství. Ţáci docházející do ŠD i ŠK mají kaţdoročně moţnost vybírat si 

z široké nabídky zájmových útvarů.  Prostorné pavilónové budovy z roku 1987 se nacházejí    

v  blízkosti Svaté Hory, na okraji Příbrami. Předností této polohy je  jednak dobrá dopravní 

dostupnost pro ţáky z Příbrami i blízkého okolí, dále pak klidné prostředí a dostatek zeleně.   

Výuka probíhá ve 20 kmenových učebnách a v 8 odborných učebnách (multimediální učebna, 

učebna informatiky, jazykové učebny, učebna českého jazyka, učebna výtvarné výchovy, 

keramická dílna, dílna na pracovní činnosti, učebny chemie a fyziky). Škola má dvě tělocvičny 

s dostatečným zázemím (šatny, sprchy, toalety, pitný reţim).  Školní  hřiště je vhodné zejména 

pro atletické disciplíny a učebnu v přírodě.  

       

       Pedagogický sbor tvoří 35 učitelů a 8 vychovatelek školní druţiny a školního klubu. Ve 

sboru je 7 muţů. V čele školy stojí ředitel a dva zástupci. Výchovný - kariérový poradce získal 

odborné vzdělání stanovené zákonem č. 563/2004Sb. Většina členů pedagogického sboru 

splňuje zákonem stanovené vysokoškolské vzdělání. Pedagogům, kteří nesplňují dle zákona č. 

563/2004 Sb. toto vzdělání, bylo doporučeno vedením školy zahájení studia. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola pod Svatou Horou 

Adresa školy Balbínova 328, 26101 Příbram 

Počet ţáků 600 

Počet učitelů 18 

Počet tříd 35 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                             ano 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy na okraji města 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití školní hřiště, dvě tělocvičny  

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny, sprchy 

Zajištění stravování školní jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn, dotované mléko 

Jídelna - jídelníček kapacita 900 jídel – polévka, výběr ze dvou hl. jídel, dezert, ovoce 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola pro zdravý ţivot“                    ano 

Dlouhodobé projekty „Proč se nudit…“                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano   

Výchova demokratického občana ne ne   

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ano ne   

Multikulturní výchova ne ne   

Environmentální výchova ano ne   

Mediální výchova ne ano   

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        0         0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy                                           ne  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1 ■ ■   

1.1.2     3.1.9     4.5.2 ■ ■   

1.1.3     3.1.10     4.5.3 ■ ■   

1.1.4 ■    3.1.11     4.5.4 ■ ■   

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1     4.6.4     

1.2.2 ■    3.2.2     4.7.1     

1.2.3 ■    3.2.3     4.7.2     

1.2.4 ■    3.2.4 ■    4.8.1     

1.2.5     3.2.5 ■    4.8.2     

1.2.6 ■    3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1     4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1 ■    3.4.2     4.8.6     

2.1.2 ■    3.4.3     5.1.1 ■    

2.1.3 ■    3.4.4     5.1.2 ■    

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1 ■    

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1 ■ ■   3.4.10     5.3.3     

2.2.2 ■    4.1  ■   6.1.1     

2.2.3     4.2.1 ■    6.1.2     

2.2.4 ■    4.2.2 ■    6.2.1     

2.2.5     4.2.3 ■    6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2  ■   6.3.1     

2.2.8     4.3.3  ■   6.3.2     

2.2.9     4.3.4  ■   6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■    4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3 ■    4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5 ■    4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Svatá Hora 

 

      Předmět se nazývá „ Výchova ke zdraví“ a je realizována v šestém a sedmém ročníku. 

Šestý ročník zahrnuje učivo vztahy mezi lidmi, pravidla souţití, dětství, puberta, sexuální 

dospívání, zásady zdravé výţivy, cvičení sebereflexe, civilizační choroby, bezpečné chování, 

sloţky zdraví. Sedmý pak stres, autodestruktivní závislosti a navazuje na bezpečné chování. 

Vůbec zde není zmíněno učivo ochrana před nemocemi, skryté formy násilí ochrana za 

mimořádných událostí a osobnostně sociální rozvoj. Podle mého názoru by bylo přínosné 

zařadit „Výchovu ke zdraví“ i do vyšších ročníků. 

      ŠVP je zpracováno přehledně  a srozumitelně. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Okruh autodestruktivní závislosti je obsaţen pouze v sedmém ročníku a to tématy 

negativní účinky kouření a pití alkoholu, způsob odmítnutí návykových látek, ţivot bez drog. 

Určitě bych doporučila zařadit dnes důleţité téma počítač a zdraví, nebezpečí internetu            

a netolismus. 
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 Základní škola T. G. Masaryka v Pyšelích, Praţská ulice 168, 251 67  

  Pýšely 
 

 

      Je úplnou školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Škola je spádová pro obec Babice                

a Pětihosty. Ve škole se  vzdělává 162 ţáků, průměrná naplněnost tříd je 18.44 ţáka. Škola 

nemá paralelní třídy. 

 

      Škola je tvořena 2 budovami, starší z roku 1840, novější z roku 1931.  Prostory pro výuku 

jsou dostatečné. Kaţdý ročník má svou kmenovou třídu, na 2.stupni jsou vybudovány 

pracovny Fy, Př, Z, .j, Aj a výpočetní techniky, pracovna Rv a cvičná kuchyňka. V osmi 

třídách je zabudována projekce. Ve školním areálu je skleník. Škola nemá tělocvičnu. Do 

školní knihovny chtějí zabudovat počítače s připojením na internet. Keramická dílna, která je 

dočasně umístěna ve školní dílně, bude přestěhována do rekonstruovaného sklepení staré 

školy. Do budoucna škola  počítá s rekonstrukcí hygienických zařízení a s výstavbou 

tělocvičny. V areálu školy je školní dvůr, který vyuţívají v době pěkného počasí k tělesné 

výchově a k pobytu ţáků na čerstvém vzduchu během hlavních přestávek. Jinak ţáci cvičí       

v nedaleké sokolovně, která však není pro tělesnou výchovu vhodně vybavena a nájem je dosti 

vysoký. 

 

      Pedagogický sbor tvoří 14 učitelů a jedna vychovatelka školní druţiny. Ve sboru jsou        

3 muţi. Většina členů pedagogického sboru splňuje zákonem stanovené vysokoškolské 

vzdělání. Aprobovanost sboru je 62%. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola T. G. Masaryka v Pýšelích 

Adresa školy Praţská ulice168, 25167 Pýšely 

Počet ţáků 162 

Počet učitelů 14 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy v centru obce 

Dopravní dostupnost dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití školní dvůr, sokolovna  

Hygienické zařízení ve škole WC 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna – jídelníček polévka, hlavní jídlo, dezert, pití 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola pro děti“                     ne 

Dlouhodobé projekty praktické dovednosti, rozšíření poznání                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano   

Výchova demokratického občana ne ne   

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ano ne   

Multikulturní výchova ne ne   

Environmentální výchova ano ne   

Mediální výchova ne ano   

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Rodinná výchova 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        2         2  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
                                         ano 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy                                           ne  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8 ■ ■   4.5.1     

1.1.2 ■    3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1 ■  ■  4.6.4     

1.2.2 ■    3.2.2 ■ ■   4.7.1  ■   

1.2.3 ■    3.2.3 ■ ■   4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1  ■   

1.2.5     3.2.5     4.8.2  ■   

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1 ■    3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1     

2.1.3     3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6   ■  5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8     5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1     

2.2.3     4.2.1 ■    6.1.2     

2.2.4   ■  4.2.2 ■    6.2.1     

2.2.5     4.2.3 ■    6.2.2     

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■  ■  6.3.1     

2.2.8     4.3.3 ■  ■  6.3.2     

2.2.9     4.3.4   ■  6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12   ■ ■ 4.3.7     6.4.4     

2.2.13   ■ ■ 4.3.8     6.4.5     

2.2.14    ■ 4.3.9     6.4.6     

2.2.15    ■ 4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■ ■   4.3.11     6.5.2     

3.1.2 ■    4.4.1 ■    6.5.3     

3.1.3 ■    4.4.2          

3.1.4 ■    4.4.3          

3.1.5 ■    4.4.4          

3.1.6 ■    4.4.5          

3.1.7 ■ ■   4.4.6 ■         
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Obecné zhodnocení – ZŠ Pýšely 

 

      Škola nazvala předmět „Rodinná výchova“ s jednohodinovou dotací pro šestý a sedmý 

ročník, dvouhodinovou dotací pro osmý a devátý ročník.   Šestý ročník je zaměřen na vztahy 

ve dvojici a pravidla souţití, lidské tělo, výţivu a zdraví, tělesnou a duševní hygienu, 

civilizační choroby, autodestruktivní závislosti. Sedmý zahrnuje zásady zdravé výţivy, 

tělesnou a duševní hygienu, reklamní vlivy a ochranu člověka za mimořádných událostí. Do 

osmého ročníku jsou začleněna témata nemoci přenosné pohlavním stykem, rodičovství, péče 

o čistotu těla, zásady první pomoci, autodestruktivní závislosti, které navazují na učivo šestého 

ročníku. Devátý ročník obsahuje pouze rodičovství a těhotenství. Vzhledem k tomu, ţe škola 

věnovala osmému a devátému ročníku dvouhodinovou dotaci, je zde učivo zastoupeno ve 

velmi malé míře.  

      Celkové zpracování ŠVP je přehledné a srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou zařazeny do šestého ročníku tématy negativní účinky 

kouření, zdravotní rizika pití alkoholu, způsob odmítnutí návykových látek. Osmý pak 

navazuje a prohlubuje učivo a navíc obsahuje ţivot bez drog. Škola nevyuţila daný časový 

prostor k zařazení závaţných témat  počítač a zdraví, nebezpečí internetu a netolismus. 
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Základní škola Roztoky, Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 
 

 

      Základní škola Roztoky je jedinou základní školou ve městě. Nejstarší zmínka o škole          

v Roztokách je v knize farního úřadu z roku 1764. Současná budova funguje od roku 1932. Je 

úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 400 dětem v 1. - 9. postupném ročníku.  

Škola má dvě budovy pro vzdělávání. Součástí školy je i školní druţina. Základní škola 

Roztoky má dvě budovy se školními druţinami, které jsou od sebe poměrně daleko vzdáleny. 

Obě budovy jsou umístěny v klidných a pro děti vhodných lokalitách města. 

 

      Výuka probíhá v 28 učebnách, z nichţ některé jsou odborné ( 2 PC učebny, uč. 

přírodopisu, dějepisu, fyziky, chemie, zeměpisu, učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, 

jazyková učebna, dílna, knihovna). Součástí menší budovy v Ţalově je tělocvična. Jiné 

sportovní zázemí škola nemá, pro výuku Tv je vyuţívána sokolovna města Roztoky. Školní 

druţina vyuţívá pro svoji činnost 6 heren. Hlavní budovu školy obklopuje školní pozemek 

vyuţívaný pro pracovní činnosti a volnočasové aktivity. U budovy na Ţalově je vhodně 

upravené dětské hřiště. Materiálně technické vybavení školy není na příliš vysoké úrovni, ale 

stav se zlepšuje. V roce 2006 byly zrekonstruovány 2 učebny pro výuku informatiky                 

s připojením na internet, škola má dvě nově zrekonstruované učebny s multimediální 

technikou. V roce 2007 byly zapojeny dvě interaktivní tabule. Další vybavení bude postupně 

doplňováno.  

 

      Pedagogický sbor tvoří 35 pedagogických pracovníků, na škole pracuje i asistent pedagoga 

(třídy SPU), speciální pedagog. Odborný růst pedagogických pracovníků je zajištěn v rámci 

dalšího vzdělávání. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Roztoky 

Adresa školy Školní náměstí 470, 25263 Roztoky 

Počet ţáků 400 

Počet učitelů 35 

Počet tříd 18 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy klidná lokalita města 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití tělocvična, sokolovna  

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna - jídelníček polévka, výběr z dvou hlavních jídel, moučník, nápoj 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola pro všechny“                     ne 

Dlouhodobé projekty projekt Comenius                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano  

Výchova demokratického občana ne ne ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne ne  

Multikulturní výchova ne ne ne  

Environmentální výchova ano ano ano  

Mediální výchova ne ne ne  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        1        0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ano 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
                                          ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární                                           ne 

Obojí způsob                                           ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy                                           ne  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                          ano 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1 ■ ■ ■  3.1.8     4.5.1 ■ ■ ■  

1.1.2 ■ ■ ■  3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■ ■ ■  3.1.12     4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14     4.6.3     

1.2.1 ■ ■ ■  3.2.1     4.6.4     

1.2.2 ■ ■ ■  3.2.2     4.7.1 ■ ■ ■  

1.2.3 ■ ■ ■  3.2.3     4.7.2 ■ ■ ■  

1.2.4     3.2.4     4.8.1 ■ ■ ■  

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6     4.8.3 ■ ■ ■  

1.2.7     3.3.1     4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5 ■ ■ ■  

2.1.1 ■ ■ ■  3.4.2     4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1 ■ ■ ■  

2.1.3     3.4.4     5.1.2 ■ ■ ■  

2.1.4     3.4.5     5.2.1 ■ ■ ■  

2.1.5     3.4.6     5.2.2 ■ ■ ■  

2.1.6     3.4.7     5.2.3 ■ ■ ■  

2.1.7     3.4.8     5.3.1 ■ ■ ■  

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1 ■ ■ ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1     

2.2.3     4.2.1 ■ ■ ■  6.1.2     

2.2.4     4.2.2 ■ ■ ■  6.2.1     

2.2.5 ■ ■ ■  4.2.3     6.2.2     

2.2.6     4.3.1 ■ ■ ■  6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■ ■ ■  6.3.1     

2.2.8     4.3.3 ■ ■ ■  6.3.2     

2.2.9     4.3.4 ■ ■ ■  6.4.1     

2.2.10     4.3.5     6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12     4.3.7     6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■ ■ ■  4.3.11     6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3 ■ ■ ■  4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Roztoky 

 

      Předmět s názvem „ Výchova ke zdraví“ je dán jednohodinovou dotací do šestého, 

sedmého a osmého ročníku. Na učivo probrané v šestém ročníku navazuje sedmý a osmý 

ročník, který prohlubuje daná témata: vztahy k druhým lidem, naše třída, komunikace 

s vrstevníky, můj domov, rodina, pravidla souţití, změny v dospívání, puberta, zásady zdravé 

výţivy, denní stravovací reţim, civilizační choroby, autodestruktivní závislosti, manipulativní 

reklama, ochrana člověka za mimořádných událostí, podpora zdraví.  Není zde začleněno 

učivo tělesná a duševní hygiena, ochrana před nemocemi. Téma sexuálního dospívání je také 

velmi málo obsaţeno vzhledem k dnešní době. 

      ŠVP je přehledně zpracováno. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

  

      Vývoj závislostí, negativní účinky kouření, zdravotní rizika pití alkoholu, způsoby 

odmítnutí návykových látek, ţivot bez drog jsou témata zařazená do tří ročníků. Chybí ale 

opět zcela učivo počítač a zdraví, nebezpečí internetu a netolismus. 
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ZŠ Jakuba Jana Ryby v Roţmitále pod Třemšínem, Komenského 54, 262 42 

Roţmitál pod Třemšínem  

 

      Základní škola Jakuba Jana Ryby v Roţmitále pod Třemšínem je jedinou základní školou 

ve městě. Sdruţuje základní školu, školní druţinu a školní klub. Škola je úplná s prvním aţ 

devátým postupným ročníkem. Kapacita školy je 600 ţáků, v současné době škola vzdělává 

přibliţně 440 ţáků. Průměrná naplněnost tříd je 23 ţáků. Výuka probíhá převáţně ve dvou 

paralelních třídách v kaţdém ročníku. Asi 2/5 z celkového počtu ţáků dojíţdí z okolních obcí. 

Kapacita školní druţiny je 125 dětí, kapacita školního klubu je 55 ţáků. 

 

      Škola je umístěna na okraji města v těsné blízkosti sídliště a autobusového nádraţí. Areál 

školy slouţí ke vzdělávání ţáků od roku 1964. V letech 2000 – 2003 proběhla rozsáhlá 

rekonstrukce všech budov. Nyní ke škole patří pavilony 1. stupně, 2. stupně, dvě tělocvičny     

a areál bývalé mateřské školy, kde jsou umístěny v současné době dvě první třídy a čtyři 

oddělení školní druţiny. V areálu školy je víceúčelová sportovní plocha s umělým povrchem, 

asfaltové a travnaté hřiště a sektory  pro skok daleký a vrh koulí. Hřiště i obě tělocvičny 

vyuţívají jak ţáci základní a praktické školy tak i členové místní tělovýchovné jednoty            

a veřejnost. Ţáci školy vyuţívají 35 učeben, z nichţ je 17 odborných (učebna fyziky, chemie, 

přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, zeměpisu, čtyři učebny anglického a německého 

jazyka, dvě učebny informatiky, multimediální učebna s interaktivní tabulí, informační 

centrum s knihovnou, keramická dílna, kuchyňka s cvičným bytem, dílna). Pro kulturní akce 

většího rozsahu je moţné vyuţívat Společenské centrum města Roţmitál, výstavy ţákovských 

prací pořádá škola v městské galerii. 

 

Ve škole pracuje 28 učitelů, 4 vychovatelky školní druţiny a školního klubu. 96 % 

učitelů je plně kvalifikovaných. Ve škole působí výchovný poradce a metodik prevence 

sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

V současné době jsou v pedagogickém sboru čtyři muţi. Z hlediska věkového sloţení 

převaţují pracovníci středního a vyššího věku. Průměrný věk je 46 let. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Jakuba Jana Ryby 

Adresa školy Komenského 543, 26242 Roţmitál pod Třemšínem 

Počet ţáků 440 

Počet učitelů 28 

Počet tříd 18 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy okraj města v blízkosti sídliště 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití dvě tělocvičny, víceúčelové sportoviště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny, sprchy 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna - jídelníček polévka, výběr ze tří hlavních jídel, moučník, nápoj, 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Klíč do ţivota“                     ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano  ano 

Výchova demokratického občana ne ne  ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne  ne 

Multikulturní výchova ano ano  ano 

Environmentální výchova ano ano  ne 

Mediální výchova ne ne  ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        0        1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
                                          ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární                                          ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy                                          ano  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1 ■    3.1.8     4.5.1 ■ ■   

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3 ■ ■   

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■    3.1.12 ■    4.6.1 ■    

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14 ■    4.6.3     

1.2.1 ■    3.2.1    ■ 4.6.4 ■    

1.2.2     3.2.2    ■ 4.7.1  ■   

1.2.3 ■    3.2.3    ■ 4.7.2  ■   

1.2.4 ■    3.2.4     4.8.1 ■ ■   

1.2.5     3.2.5     4.8.2  ■   

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■    4.8.4     

1.2.8     3.4.1  ■   4.8.5     

2.1.1  ■   3.4.2  ■   4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1  ■   

2.1.3     3.4.4     5.1.2  ■   

2.1.4     3.4.5     5.2.1  ■   

2.1.5     3.4.6     5.2.2  ■   

2.1.6     3.4.7     5.2.3  ■   

2.1.7     3.4.8  ■   5.3.1  ■   

2.1.8     3.4.9  ■   5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1    ■ 6.1.1    ■ 

2.2.3     4.2.1    ■ 6.1.2    ■ 

2.2.4    ■ 4.2.2    ■ 6.2.1    ■ 

2.2.5     4.2.3    ■ 6.2.2    ■ 

2.2.6     4.3.1 ■    6.2.3    ■ 

2.2.7     4.3.2     6.3.1    ■ 

2.2.8     4.3.3     6.3.2    ■ 

2.2.9     4.3.4     6.4.1    ■ 

2.2.10     4.3.5 ■    6.4.2    ■ 

2.2.11    ■ 4.3.6 ■    6.4.3    ■ 

2.2.12    ■ 4.3.7 ■    6.4.4    ■ 

2.2.13    ■ 4.3.8 ■    6.4.5    ■ 

2.2.14    ■ 4.3.9     6.4.6    ■ 

2.2.15     4.3.10     6.5.1    ■ 

3.1.1 ■    4.3.11    ■ 6.5.2     

3.1.2     4.4.1  ■   6.5.3     

3.1.3     4.4.2  ■        

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ  Roţmitál pod Třemšínem  

 

      Předmět  “Výchova ke zdraví“ je zařazen s jednohodinovou dotací v šestém, sedmém        

a devátém ročníku. Šestý ročník obsahuje učivo vztahy mezi lidmi, pravidla souţití, zásady 

zdravé výţivy, reţim dne, autodestruktivní závislosti, bezpečné chování, dodrţování pravidel. 

Sedmý je zaměřen na lidské tělo, ochranu před nemocemi, skryté formy násilí, bezpečné 

chování, manipulativní reklamu, ochranu člověka za mimořádných událostí. hodnotu                

a podporu zdraví. Devátý ročník v sobě začleňuje především rodičovství, těhotenství, tělesnou              

a duševní hygienu, civilizační choroby, osobnostní a sociální rozvoj. Učivo je vcelku 

rovnoměrně rozloţené. 

      Celkové zpracování ŠVP  je srozumitelné a přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Autodestruktivní závislosti jsou zařazeny pouze do šestého ročníku a to učivem vývoj 

závislosti, počítač a zdraví, nebezpečí internetu, patologické hráčství, návykové látky              

a bezpečnost v dopravě. Devátý ročník obsahuje ještě téma manipulativní reklama. Vzhledem 

k věku ţáků by bylo účinné rozloţit učivo jiným způsobem.   
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Základní škola Trhový Štěpánov, Sokolská 256, 257 63  Trhový Štěpánov  
 

            Objekt školy je umístěn v příjemném prostředí obce Trhový Štěpánov. Budova školy je     

v těsné blízkosti mateřské školy, s níţ je udrţován kontakt pro přípravu budoucích prvních 

ročníků. Školní budova je velmi zachovalá, její stáří je 50 let. V roce 2006 byla provedena 

výměna oken a renovace starých šaten. V roce 2007 byla opravena tělocvična. Materiální 

vybavení školy je na dobré úrovni. V současné době probíhá postupná výměna školního 

nábytku, obnova vybavení odborných učeben fyziky, přírodopisu, dějepisu, byla zařízena        

2. učebna pro výuku jazyků. Ve školní budově je 16 učeben, z toho 7 učeben slouţí jako 

odborné pracovny a učebny pro volný čas ţáků. V budově školy je tělocvična a školní jídelna. 

 

      Ţáci školy se pravidelně zúčastňují sportovních soutěţí (kopaná, volejbal, atletika), pro 

ţáky je pořádán kaţdoročně LVK, plavecký výcvik pro 1. stupeň, školní turnaj ve stolním 

tenise, bruslení a jiné zimní sporty. Ţákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit 

(sportovní, výtvarné, hudební, taneční, jazykové, přírodovědné, informatiky, náboţenství).  

 

      Pedagogický sbor tvoří 13 učitelů a 2 vychovatelky školní druţiny. Všichni pedagogičtí 

pracovníci splňují poţadavky odborné a pedagogické způsobilosti.  Ve školní druţině obě        

vychovatelky také splňují poţadavky odborné a pedagogické způsobilosti. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Trhový Štěpánov 

Adresa školy Sokolská 256, 25763 Trhový Štěpánov 

Počet ţáků 169 

Počet učitelů 13 

Počet tříd 9 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy venkovská škola 

Dopravní dostupnost dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití tělocvična 

Hygienické zařízení ve škole WC 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna – jídelníček polévka, hlavní jídlo, nápoj 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy 
 

                    ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano  

Výchova demokratického občana ne ne ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne ne  

Multikulturní výchova ano ano ano  

Environmentální výchova ano ano ano  

Mediální výchova ano ano ano  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        1        0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
                                          ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární                                          ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy                                          ano  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

 

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1 ■    3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10  ■   4.5.3 ■ ■   

1.1.4     3.1.11  ■   4.5.4     

1.1.5     3.1.12   ■  4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14   ■  4.6.3     

1.2.1     3.2.1     4.6.4 ■    

1.2.2     3.2.2  ■   4.7.1     

1.2.3     3.2.3  ■   4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1   ■  

1.2.5     3.2.5     4.8.2     

1.2.6     3.2.6  ■   4.8.3     

1.2.7     3.3.1  ■   4.8.4     

1.2.8     3.4.1     4.8.5     

2.1.1 ■    3.4.2 ■    4.8.6     

2.1.2     3.4.3     5.1.1 ■  ■  

2.1.3     3.4.4     5.1.2 ■  ■  

2.1.4     3.4.5 ■    5.2.1 ■    

2.1.5     3.4.6     5.2.2 ■    

2.1.6 ■    3.4.7     5.2.3 ■    

2.1.7     3.4.8 ■    5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1     6.1.1   ■  

2.2.3   ■  4.2.1   ■  6.1.2     

2.2.4  ■   4.2.2   ■  6.2.1  ■ ■  

2.2.5     4.2.3   ■  6.2.2     

2.2.6     4.3.1 ■  ■  6.2.3   ■  

2.2.7   ■  4.3.2 ■    6.3.1   ■  

2.2.8     4.3.3 ■ ■   6.3.2     

2.2.9     4.3.4  ■   6.4.1   ■  

2.2.10   ■  4.3.5  ■   6.4.2   ■  

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12  ■ ■  4.3.7  ■   6.4.4     

2.2.13   ■  4.3.8     6.4.5   ■  

2.2.14     4.3.9   ■  6.4.6   ■  

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1 ■ ■   4.3.11  ■ ■  6.5.2     

3.1.2     4.4.1  ■   6.5.3     

3.1.3 ■    4.4.2  ■        

3.1.4 ■    4.4.3          

3.1.5  ■ ■  4.4.4          

3.1.6   ■  4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Trhový Štěpánov 

 

      „Výchova ke zdraví“ je předmětem s jednohodinovou dotací v šestém, sedmém a osmém 

ročníku.  Šestý začleňuje okruhy moje vztahy k druhým lidem, lidské tělo, zásady zdravé 

výţivy, ochrana před nemocemi, autodestruktivní závislosti, bezpečné chování, hodnota          

a podpora zdraví. Sedmý ročník obsahuje učivo zásady zdravé výţivy, tělesná a duševní 

hygiena, autodestruktivní závislosti. Osmý zařazuje sexuální dospívání, prohlubuje téma 

zásady zdravé výţivy, civilizační choroby, autodestruktivní závislosti, osobnostně sociální 

rozvoj. Všechna důleţitá témata jsou zde obsaţena. 

      ŠVP je zpracováno přehledně. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Šestý, sedmý i osmý ročník obsahují  témata autodestruktivní závislosti. Šestý se zabývá 

vývojem závislostí, negativními účinky kouření a pití alkoholu, způsoby odmítání návykových 

látek. Sedmý navazuje ţivotem bez drog, zařazuje dále téma počítač a zdraví. Osmý pak 

návykové látky a zákon. Rozvrţení učiva je smysluplné a široce zastoupené. 
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Masarykova základní škola, Vrchlického 236, 281 51 Velký Osek 
 

 
      Škola je plně organizovanou školou a navštěvuje ji 285 ţáků z Velkého Oseka, Veltrub, 

Hradištka, Volárny, Jestřabí Lhoty, Sán, Opolan a Opolánek. 

 

      Součástí školy jsou :  základní škola – s kapacitou 400 ţáků, školní druţina – s kapacitou 

90 ţáků , školní klub – s kapacitou 130 ţáků , školní jídelna – s kapacitou 300 jídel  

      Ředitelství školy sdruţuje základní školu s 1. – 9. ročníkem , školní druţinu, školní klub    

a školní jídelnu. ZŠ má 15 tříd, na 2. stupni je celkem 8 tříd a připadá zde v průměru 21,25 

ţáka na třídu. Škola má také moderní tělocvičnu.  

      Pedagogický sbor tvoří 21 učitelů. Na druhém stupni je 16 učitelů -  z toho 12 plně 

kvalifikovaných. Dále zde působí dva výchovní poradci, dva koordinátoři ŠVP a jeden 

metodik prevence sociálně patologických jevů. 
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Údaje o škole 

Název školy Masarykova základní škola  

Adresa školy Vrchlického 236, 28151 Velký Osek 

Počet ţáků 262 

Počet učitelů 21 

Počet tříd 13 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy okraj města 

Dopravní dostupnost dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy parková zeleň 

Sportovní vyţití tělocvična, sportovní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna - jídelníček polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoje 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy „Škola pro ţivot“                     ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova ano ano ano ano 

Výchova demokratického občana ne ne ne ne 

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

ne ne ne ne 

Multikulturní výchova ne ne ne ne 

Environmentální výchova ne ne ne ne 

Mediální výchova ne ne ne ne 

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

        1          1        1        1  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
                                          ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární                                           ne 

Obojí způsob                                           ne 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy                                          ano  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1 ■ ■ ■ ■ 3.1.8     4.5.1 ■ ■ ■ ■ 

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11     4.5.4     

1.1.5 ■ ■ ■ ■ 3.1.12 ■ ■ ■ ■ 4.6.1     

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14 ■ ■ ■ ■ 4.6.3     

1.2.1 ■ ■ ■ ■ 3.2.1 ■ ■ ■ ■ 4.6.4     

1.2.2     3.2.2 ■ ■ ■ ■ 4.7.1 ■ ■ ■ ■ 

1.2.3 ■ ■ ■ ■ 3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1 ■ ■ ■ ■ 

1.2.5     3.2.5     4.8.2 ■ ■ ■ ■ 

1.2.6     3.2.6     4.8.3     

1.2.7     3.3.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.4     

1.2.8     3.4.1 ■ ■ ■ ■ 4.8.5     

2.1.1     3.4.2 ■ ■ ■ ■ 4.8.6     

2.1.2     3.4.3 ■ ■ ■ ■ 5.1.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.3     3.4.4     5.1.2 ■ ■ ■ ■ 

2.1.4     3.4.5     5.2.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.5     3.4.6     5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8 ■ ■ ■ ■ 5.3.1 ■ ■ ■ ■ 

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1     3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1 ■ ■ ■ ■ 6.1.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.3     4.2.1 ■ ■ ■ ■ 6.1.2     

2.2.4     4.2.2     6.2.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.5     4.2.3     6.2.2 ■ ■ ■ ■ 

2.2.6     4.3.1     6.2.3     

2.2.7     4.3.2 ■ ■ ■ ■ 6.3.1     

2.2.8     4.3.3     6.3.2     

2.2.9     4.3.4     6.4.1 ■ ■ ■ ■ 

2.2.10     4.3.5 ■ ■ ■ ■ 6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3 ■ ■ ■ ■ 

2.2.12     4.3.7 ■ ■ ■ ■ 6.4.4     

2.2.13     4.3.8     6.4.5     

2.2.14     4.3.9     6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1 ■ ■ ■ ■ 

3.1.1 ■ ■ ■ ■ 4.3.11     6.5.2 ■ ■ ■ ■ 

3.1.2     4.4.1 ■ ■ ■ ■ 6.5.3     

3.1.3     4.4.2          

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Velký Osek 

 

      Předmět škola nazvala „ Výchova ke zdraví“. Je mu dána jednohodinová dotace do 

kaţdého ročníku. Učivo na sebe navazuje ve všech ročnících. Základy se probírají v šestém     

a prohlubují v dalších ročnících.  Vztahy ve dvojicích, pravidla souţití, zásady zdravé výţivy, 

tělesná a duševní hygiena, reţim dne, ochrana před nemocemi, stres, civilizační choroby, 

autodestruktivní závislosti, projevy násilí, bezpečné chování, manipulativní reklama, ochrana 

člověka za mimořádných událostí, hodnota a podpora zdraví, osobnostní a sociální rozvoj jsou 

zařazená témata. Nezařazeno je učivo změny v ţivotě člověka a jejich reflexe, coţ je téma 

důleţité.  

      Zpracování ŠVP je přehledné a srozumitelné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Všechny ročníky obsahují učivo autodestruktivních závislostí. Negativní účinky kouření, 

zdravotní rizika pití alkoholu, počítač a zdraví, patologické hráčství. Vzhledem k hodinové 

dotaci je vybráno vhodné učivo.  
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Základní škola Votice, Praţská 235, 259 01, Votice 
 

 

      Základní škola Votice je středně velkou, úplnou školou s 1. aţ 9. postupným ročníkem, do 

které docházejí nejen votické děti, ale i děti z okolních vesnic. Patří mezi školy spádové. Škola 

byla zaloţena v roce 1899. Ke staré budově školy postupně přibylo několik přístaveb. 

Kapacita školy je 680 ţáků plnících základní vzdělání. Průměrná naplněnost tříd je 25 ţáků. 

Součástí školy je školní druţina s kapacitou 120 dětí, jejíţ reţim je přizpůsoben charakteru 

školy s dojíţdějícími ţáky. Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti, uprostřed města. 

Nevýhodou je blízká přítomnost frekventovanější Praţské ulice. 

      Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů 

je vyuţíván výukový SW. Pro další studium a práci ţáků i pedagogů je k dispozici školní 

knihovna se studovnou, kde je připojen internet. Pro samostudium mohou děti vyuţívat 

internetovou pracovnu. Také v odborných učebnách a kabinetech se pro výuku můţe pouţít 

výukový SW. Všechny třídy jsou vybaveny novými lavicemi a ţidlemi. Hlavní budova (stará  

a nová část) slouţí celému prvnímu a druhému stupni. V této budově sídlí vedení školy. Je zde 

22 kmenových tříd, dvě třídy školní druţiny, všechny odborné učebny a kabinety se sbírkami. 

Odborné pracovny má škola pro tyto předměty: fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, 

rodinná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, dílny, cvičná kuchyň, 

poradenské pracoviště vč. tří učeben výpočetní techniky (z toho jedna na prvním stupni            

s dětskou knihovnou). Tělocvična je vybavena potřebným nářadím a dalšími sportovními 

pomůckami, k dispozici jsou šatny a kompletní sociální zázemí. U tělocvičny se jako 

samostatná místnost nachází gymnastický sál s kobercem na celé ploše místnosti. Zde se 

konají i různé besídky a jiné menší kulturní akce. Škola vyuţívá pro hodiny tělesné výchovy 

také místní Sokolovnu. Školní hřiště má umělý povrch a osvětlení. V prostorách u hřiště je 

ještě doskočiště, padesátimetrová trať s umělým povrchem a dva venkovní stoly na stolní 

tenis. V hodinách Tv má škola moţnost vyuţívat fotbalové hřiště s běţeckou dráhou a přilehlé 

škvárové hřiště. Jídelna je prostorná a je spojena s hlavní budovou chodbou. Škola tyto 

prostory pronajímá společnosti Eurest a vyuţívá jejich sluţeb pro ţáky a zaměstnance školy.  

      Pedagogický sbor tvoří zkušení i začínající pedagogové a 4 vychovatelé školní druţiny. 

Pedagogický sbor se neustále obměňuje a doplňuje o nové kvalifikované pracovníky. 
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Údaje o škole 

Název školy Základní škola Votice 

Adresa školy Praţská 235, 25901 Votice okres Benešov 

Počet ţáků 680 

Počet učitelů 31 

Počet tříd 27 

  Týká se zdraví 

Název ŠVP                                                              ne 

Logo školy                                                              ne 

       Charakteristika školy 

Prostředí školy Stručná charakteristika 

Umístění školy uprostřed města, přítomnost frekventované silnice 

Dopravní dostupnost velmi dobrá 

Dopravní bezpečnost bezpečné přechody  

Okolí školy zeleň 

Sportovní vyţití tělocvična, školní hřiště 

Hygienické zařízení ve škole WC, umývárny, sprchy 

Zajištění stravování jídelna 

Zajištění pitného reţimu  zajištěn jídelnou 

Jídelna - jídelníček polévka, výběr ze tří hlavních jídel, moučník, nápoj 

       Charakteristika ŠVP 

  Stručná charakteristika  týká se zdraví 

Zaměření školy mezilidské vztahy, seberealizace                     ne 

Dlouhodobé projekty ţádné                     ne 

Krátkodobé projekty třídní, školní –tematicky zaměřené  ano 

Začlenění průřezových témat do předmětu Výchova 

ke zdraví 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní a sociální výchova  ano ano  

Výchova demokratického občana  ne ne  

Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech 

 ne ne  

Multikulturní výchova  ne ano  

Environmentální výchova  ano ne  

Mediální výchova  ano ano  

 Výchova ke zdraví 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Časová dotace (počet hodin) 
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

       0           1        1        0  

Zařazeno jako samostatný předmět ano 

Je dáno jaké klíčové kompetence předmět rozvíjí ne 

Učební plán – vyuţití disponibilní dotace pro 

výchovu ke zdraví 
                                          ne 

Návaznost učiva ano 

Uspořádání 

učiva 

Cyklické ano  

Lineární                                          ano 

Obojí způsob                                          ano 

U učiva 

uvedeny 

Mezipředmětové vztahy                                          ano  

Průřezová témata                                          ano    

Projekty, kurzy                                           ne 
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Analýza ŠVP - Tabulka  

Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. Učivo 6. 7. 8. 9. 

1.1.1     3.1.8     4.5.1     

1.1.2     3.1.9     4.5.2     

1.1.3     3.1.10     4.5.3     

1.1.4     3.1.11  ■   4.5.4     

1.1.5     3.1.12     4.6.1  ■   

1.1.6     3.1.13     4.6.2     

1.1.7     3.1.14  ■   4.6.3     

1.2.1     3.2.1     4.6.4  ■   

1.2.2     3.2.2     4.7.1     

1.2.3     3.2.3     4.7.2     

1.2.4     3.2.4     4.8.1  ■   

1.2.5     3.2.5  ■   4.8.2  ■   

1.2.6     3.2.6     4.8.3  ■   

1.2.7     3.3.1     4.8.4  ■   

1.2.8     3.4.1     4.8.5  ■   

2.1.1   ■  3.4.2     4.8.6  ■   

2.1.2   ■  3.4.3  ■   5.1.1     

2.1.3   ■  3.4.4     5.1.2     

2.1.4     3.4.5     5.2.1     

2.1.5     3.4.6  ■   5.2.2     

2.1.6     3.4.7     5.2.3     

2.1.7     3.4.8  ■   5.3.1     

2.1.8     3.4.9     5.3.2     

2.2.1   ■  3.4.10     5.3.3     

2.2.2     4.1  ■   6.1.1     

2.2.3     4.2.1  ■   6.1.2     

2.2.4   ■  4.2.2  ■   6.2.1     

2.2.5     4.2.3     6.2.2     

2.2.6   ■  4.3.1  ■   6.2.3     

2.2.7   ■  4.3.2  ■   6.3.1     

2.2.8     4.3.3  ■   6.3.2     

2.2.9     4.3.4     6.4.1     

2.2.10   ■  4.3.5  ■   6.4.2     

2.2.11     4.3.6     6.4.3     

2.2.12   ■  4.3.7  ■   6.4.4     

2.2.13   ■  4.3.8  ■   6.4.5     

2.2.14     4.3.9  ■   6.4.6     

2.2.15     4.3.10     6.5.1     

3.1.1  ■   4.3.11  ■   6.5.2     

3.1.2     4.4.1     6.5.3     

3.1.3     4.4.2  ■        

3.1.4     4.4.3          

3.1.5     4.4.4          

3.1.6     4.4.5          

3.1.7     4.4.6          
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Obecné zhodnocení – ZŠ Votice 

 

            Předmět je nazván „ Výchovou ke zdraví“ a zařazen do sedmého a osmého ročníku 

s jednohodinovou dotací. Sedmý ročník je zaměřen na zásady zdravé výţivy, pohybové 

činnosti, ochranu před nemocemi, stres, civilizační choroby, autodestruktivní závislosti, 

projevy násilí, pravidla bezpečnosti, ochranu člověka za mimořádných událostí. Osmý pak 

obsahuje dětství, pubertu, dospívání a sexuální dospívání. Není zde vůbec začleněn okruh 

vztahy mezi lidmi, hodnota a podpora zdraví a osobnostní a sociální rozvoj. Ostatní učivo je 

smysluplně zařazeno. 

      Celkové zpracování ŠVP  je velice přehledné. 

 

 

Zhodnocení vzhledem k sociálně patologickým jevům 

 

      Téma autodestruktivní závislosti je zde velmi hojně zastoupeno v sedmém ročníku. Vývoj 

závislostí, negativní účinky kouření a pití alkoholu, způsob odmítání návykových látek, 

počítač a zdraví, patologické hráčství, návykové látky a zákon, manipulativní reklama jsou 

zařazená témata. Nezařazené téma je poměrně velmi důleţité. A to téma ţivot bez drog.      
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