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     Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

     Porozumět – umět – vědět – použít ve znění platných dodatků od 1. 9. 2017 následně: 

 

1) Učební osnovy 5.10 vyučovacího předmětu Tělesná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad1) 

Jednotlivé části učebních osnov vyučovacího předmětu Tělesná výchova se doplňují následovně:   

 

 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Období - ročník: 1.období – 2. a 3.ročník 
 

očekávané výstupy žáka školní výstupy žáka učivo průřezová témata 

TV-5-1-11 

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti 

 adaptuje se na vodní prostředí 

 učí se přirozenému pohybu ve vodě 

 seznamuje se se základními hygienickými 

zásadami 

 vytváří si hygienické návyky 

 hry ve vodě 

 hygienické zásady při pobytu v bazénu 

 zásady bezpečnosti při plavání a při pohybu 

v areálu bazénu 

  

TV-5-1-12 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti 

 seznamuje se se základními plaveckými 

dovednostmi 

 učí se základy plaveckých způsobů 

 seznamuje se a prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti 

 orientace ve vodě – ponoření, potápění 

 plavecké polohy – splývání 

 plavecké dýchání 

 skoky a pády do vody 

 plavecké způsoby prsa nebo kraul 

 sebezáchrana a bezpečnost 

  

 

 

 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

Období - ročník: 2.období – 4. a 5.ročník 
 

očekávané výstupy žáka školní výstupy žáka učivo průřezová témata 

TV-5-1-11 

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 

hygienu plavání, zvládá v souladu 

s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti 

 upevňuje si základní hygienické návyky 

 dodržuje zásady bezpečnosti při plavání a 

pohybu v areálu bazénu 

 učí se základní plavecké dovednosti 

 základní hygienické návyky 

 zásady bezpečnosti 

 splývání 

 plavecké dýchání 

 skoky a pády do vody 

  

TV-5-1-12 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

vybranou plaveckou techniku, prvky 

sebezáchrany a bezpečnosti 

 učí se vybrané plavecké techniky 

 učí se jednoduché prvky sebezáchrany 
 plavecké způsoby v kombinaci prsa – znak 

nebo kraul – znak 

 jednoduché prvky sebezáchrany – využití 

znakových prvků, plavání na boku, přivolání 

pomoci, zásady plavání ve volné přírodě 

  

 


