
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace 
 
Ostrčilova 1/2557, 702 00 Ostrava 
tel.: 596113411, tel./fax 596116934                              email:  skola@zs-ostrcil.cz 
                                                           www.zsostrcilova.cz 
IČO : 61989037 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DODATEK č. 7  KE ŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU 
PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

„… více než jen škola“ 
 
 
 

1     Volitelné předměty ve školním roce 2019/2020 
1.1  Učební osnovy volitelného předmětu Sportovní výchova 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dodatek č. 7  uvádí seznam volitelných předmětů ve školním roce 2019/2020 
 
Jméno ředitele školy: Mgr. Michal Pernecký 
 
 
 
Účinnost dokumentu:    1. 9. 2019 
 
Projednáno školskou radou dne: 7. 10. 2019 
 
 
V Ostravě dne 1. 9. 2019                                    Mgr. Michal Pernecký 

ředitel školy 

mailto:skola@zs-ostrcil.cz
http://www.zsostrcilova.cz/


 
Seznam volitelných předmětů ve školním roce 2019/2020 
 
 
Obsah: 
 
1     Volitelné předměty ve školním roce 2019/2020 
1.1  Učební osnovy volitelného předmětu Sportovní výchova 
 
 

 

 
 
 

 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

školní rok 2019/2020 

 

Název Ročník 
Časová 
dotace 

Učební osnovy 

Sportovní výchova – chlapci  7. 2 
Viz Učební osnovy 

ŠVP 2013 

Sportovní výchova – dívky  7. 2 
Viz Učební osnovy 

ŠVP 2013 

Konverzace v anglickém jazyce 7. 2 
Viz Učební osnovy 

ŠVP 2013 

Konverzace v anglickém jazyce 8. 1. 
Viz Učební osnovy 

ŠVP 2013 

Sportovní výchova – chlapci  8. 1 
Viz 1.1 Dodatek k 

ŠVP č. 7 

Sportovní výchova – dívky  8. 1 
Viz 1.1 Dodatek k 

ŠVP č. 7 

Výlety za historii 8. 1 
Viz 1.1 Dodatek k 

ŠVP č. 6 

Svět kolem nás 8. 1 
Viz 1.1 Dodatek k 

ŠVP č. 6 

Etická výchova 9. 2 
Viz Učební osnovy 

ŠVP 2013 

Finanční gramotnost 9. 2 
Viz Učební osnovy 

ŠVP 2013 



1.1  Učební osnovy volitelného předmětu Sportovní výchova 
 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Charakteristika vyučovacího předmětu: Sportovní výchova 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 
 
Volitelný vyučovací předmět Sportovní výchova vychází z obsahu a cílů vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Směřuje k utváření a 
rozvíjení klíčových kompetencí tím, že přispívá k dalšímu rozvoji pohybových schopností a dovedností žáků, k zvyšování jejich 
zdatnosti, obratnosti a výkonnosti. Výuka je zaměřena na správné vykonávání vybraných pohybových činností, praktické 
naplňování zásad zdravého životního stylu, na ochranu zdraví a života při různých sportovních činnostech. Důraz je kladen na 
rozvíjení schopnosti týmové spolupráce a komunikace při různých sportovních hrách a soutěžích, na rozvíjení disciplinovanosti a 
smyslu pro čestné chování a jednání. Důležitým východiskem při volbě tělesných cvičení a výběru sportovních her je zájmová 
orientace žáků. Cílem je rozšiřování osvojených dovedností získaných v běžných hodinách Tv. Předmět je zaměřen na výuku 
sportovních her a individuálních sportů, i netradičních disciplín aplikovaných ve volném čase. Každý školní rok bude výuka 
přizpůsobována individuálním potřebám žáka.  
 
Do vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Sportovní výchova je začleněno průřezové téma:  
Osobnostní a sociální výchova (OSV) – Rozvoj schopností poznávání, kreativita, spolupráce, 
 
časové vymezení vyučovacího předmětu:   
                              

Ročník 6. 7. 8. 9. 

Počet hodin 0 0           1 0 

 
Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 
Výuka probíhá většinou v tělocvičně, případně dle počasí na venkovním hřišti, a to ve dvou spojených 45minutových vyučovacích 
hodinách v intervalu 14 dní. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce:       
                                                                              
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení: 



Učitel: 

 vede žáky k plánování, organizování a řízení vlastní činnosti; 

 učí žáky poznávat cíl a smysl aktivit; 

 vede žáky k osvojení pohybových dovedností, ke kultivaci pohybového projevu a správnému držení těla.  
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů: 
Učitel: 

 podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 

 podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů; 

 vede žáky, aby osvojené pohybové činnosti využívali jako prostředek k překonání negativních tělesných a duševních stavů. 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 
Učitel: 

 vede žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci; 

 vyžaduje dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, dbá na kultivované vyjadřování, podporuje přátelskou 
komunikaci mezi žáky, netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků; 

 vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a školy na veřejnosti; 

 vede žáky k čestnému jednání v duchu "fair play“. 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 
Učitel: 

 rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých; 

 rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role; 

 podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. 
 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 
Učitel: 

 vychovává žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých; 

 yychovává žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí; 

 netoleruje nekamarádské a nečestné chování; 

 dbá na dodržování pravidel chování ve škole stanovených školním řádem. 



 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 
Učitel: 

 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a samostatnosti 
 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a pravidel slušného chování. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vzdělávací oblast:     Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět:  Sportovní výchova 
Ročník: 8. 

Očekávané 
výstupy  
RVP ZV 

Dílčí výstup 
 
Žák 

Učivo Tematické okruhy průřezového 
tématu, přesahy, vazby, 
rozšiřující učivo, poznámky 

  zvládá osvojení pohybové 
dovednosti a tvořivě je aplikuje 
v dané sportovní disciplíně, 
využívá zkušeností z tělesné 
výchovy, 

 Pohybové aktivity 

 Pohybové hry 

 Posilování 

 Koordinace 

 

  vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu; 

 Samostatná příprava  

 Samostatný trénink 

 Sebezdokonalování 

 Plánování 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání, kreativita (samostatná 
příprava, sebezdokonalování) 

   zvyšuje úroveň vytrvalostních, 
rychlostních, silových a 
koordinačních schopností a 
posouvá tak své individuální 
hranice; 

 Testování výkonnosti – baterie cviků 

 Vytrvalostní běhy 

 

  dohodne se na spolupráci 
v kolektivní hře, jednoduché 
taktice vedoucí  k úspěchu a 
dodržuje, respektuje a uplatňuje 
roli hráče, spoluhráče, 
rozhodčího, organizátora; 

 Kopaná 

 Basketbal 

 Florbal 

 Volejbal 

 Individuální sporty volného času 

 Netradiční sporty 

 Atletika 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


