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 (zpracován v souladu s RVP ZV) 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Název programu: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice 
S účinností od: 1. 9. 2007,  
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Adresa školy: Viničné Šumice 42, 664 06 
Jméno ředitele: Mgr. Olga Růžičková 
Kontakty:  skola@skolavinicnesumice.cz, tel. 544 250 956, 739 042 943 
Zřizovatel: Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06, tel. 544 250 931 
IČO:  49458884 
IZO:  102179859   
RED-IZO  600110991 
Koordinátor: Mgr. Martina Havlíčková 
Verze 1.  projednána pedagogickou radou:   1. 9. 2010 č. j. 47/10 

projednána ve školské radě:   15. 9. 2010 
Verze 2. projednána pedagogickou radou:   31. 8. 2012,  č. j.190/12 

projednána ve školské radě:   14. 9. 2012 
Verze 3.  projednána pedagogickou radou:   19. 6. 2013,  č. j. 152/13 

projednána ve školské radě:   25. 6. 2013 
předložena zřizovateli:    14. 8. 2013 

Verze 4. projednána pedagogickou radou:  17. 6. 2015 č. j. 110/15    s účinností od 1. 9. 2015 
  předložena školské radě k vyjádření:   

předložena zřizovateli:   24. 7. 2015 
 Dodatek č. 1: projednán pedagogickou radou: 8. 6. 2016 č. j. 122/16    s účinností od 1. 9. 2016 

  projednána ve školské radě:  27. 5. 2016    
  předložena zřizovateli:   31. 5. 2016  

Dodatek č. 2: projednán pedagogickou radou: 7. 6. 2017 č. j. 196/17    s účinností od 1. 9. 2017 
  projednána ve školské radě:  15. 8. 2017    

  předložena zřizovateli:   28. 8. 2017  
Dodatek č. 3: projednán pedagogickou radou:   5. 6. 2019 č. j. 109/19    s účinností od 1. 9. 2019 

  projednána ve školské radě:  15. 8. 2019    
  předložena zřizovateli:   28. 8. 2019 
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X. TĚLESNÁ VÝCHOVA 
_________________________________________________________________________________________________________

___________ 
 
Charakteristika předmětu 
 
 
Časové vymezení předmětu 

Výuka plavání je stanovena v počtu 40 hodin v 1. – 5. ročníku. 
 

Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá v tělocvičně, v místní Sokolovně nebo na hřišti, v plavecké škole nebo na škole v přírodě s plaveckým zaměřením. Vzdělávací 
obsah je zaměřen na činnosti ovlivňující zdraví, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti, koordinace pohybu. Dále na činnosti 
ovlivňující úroveň pohybových dovedností, jako jsou pohybové hry, základy atletiky a základy sportovních her, hygienu plavání, adaptaci na vodní 
prostředí, základní plavecké dovednosti, prvky sebezáchrany. Součástí tělesné výchovy jsou výlety do okolí školy. 

V případě potřeby se výuka spojí do bloku (vázáno na podmínky umožněné rozvrhem), v tomto případě bude žákům poskytnuta pětiminutová 
přestávka, s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků a v souladu s psychohygienickými zásadami. 

Výuka plavání je organizována smluvně s plaveckou školou A. Konkolová, Vyškov a na škole v přírodě s plaveckým zaměřením.  
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1. ročník 

 
2. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 
dovednosti. 
 
 
 
 
 

 

 

*hygienické návyky před 
vstupem do bazénu 
*seznámení se s vodním 
prostředím hry ve vodě,  
*splývání na břiše a na 
zádech 
*hry pro seznámení s 
vodou, dýchání, splývání 
*nácvik správného 
dýchání 
*průpravná cvičení pro 
nácvik základních 
plaveckých stylů, 
rozcvička na suchu  
*skoky do nízké vody 

*MKV - lidské vztahy 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti 
ETV – sebeovládání, 
řešení konfliktů 
 

 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Ovládá drobné hry podle pokynů učitele. 
*Ovládá průpravná cvičení na suchu. 
*Skáče do vody po nohách, umí se orientovat ve vodě a dosáhne 
břehu po skoku. 
*Začíná skákat šipkou, loví puky v nízké vodě. 
*Zapojuje se do plnění drobných úkolů pro dýchání, splývání a 
orientaci ve vodě. 
*Zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 
dovednosti 
 

 

*hry pro seznámení s 
vodou, dýchání, splývání 
a orientaci ve vodě 
*průpravná cvičení pro 
nácvik základních 
plaveckých stylů 
*splývání na břiše a na 
zádech, základy kraulu 
bez dýchání, znaku, 
prsou, vše na krátkou 
vzdálenost 
*pokus o plavání pod 
vodou 
*lovení puků 
 

*EV – vztah člověka, 
k prostředí (prostředí a 
zdraví) 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
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3. ročník 

 
4. ročník 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Má osvojeny návyky činnosti u bazénu a základní hygienu při 
návštěvě bazénu. 
*Zvládne základy plavání jedním způsobem bez dýchání na krátkou 
vzdálenost. 
*Ovládá stylově alespoň jeden plavecký způsob s dýcháním a umí 
styly pojmenovat. 
*Zvládne plavat delší úsek podle svých možností. 
 
 
 
 

 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 

dovednosti 
 
 
 
 
 
 
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

*technika plaveckých 
stylů kraul, znak, prsa 
*cvičení asymetrická, 
rytmická, arytmická pro 
souhru plaveckého 
způsobu 
*správná technika skoku 
do vody 
*nácvik skoku po hlavě ze 
sedu 
*dodržování hygieny 
plavání, pravidla 
bezpečnosti a hygieny při 
plavání 
*skoky do nízké i do 
hluboké vody s možností 
záchrany 
 

*MKV - lidské vztahy 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti 
ETV – sebeovládání, 
řešení konfliktů 
 

 

Výstupy RVP a ŠVP 
 

Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Ovládá drobné hry podle pokynů učitele. 
 
*Zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké 
dovednosti a styly 
 

*prohlubování adaptace 
na vodní prostředí pomocí 
her pro dýchání 
*splývání, orientace ve 
vodě, potápění 

*EV – vztah člověka, 
k prostředí (prostředí a 
zdraví) 
*ETV - kreativita a 
iniciativa, řešení 
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5. ročník 

 
 

 
 
*Ovládá stylově alespoň jeden plavecký způsob s dýcháním a umí 
styly pojmenovat. 
 
 
*Zvládne plavat delší úsek podle svých možností. 
 
 
 
*Skáče do vody, umí se orientovat ve vodě a dosáhne břehu po 
skoku. 
 
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

*lovení předmětů, šlapání 
vody 
*nácvik souvislé 
vytrvalosti od 10 do 100 
m  
*nácvik startovního skoku 
*potápění a plavání pod 
vodou 
*nácvik tří plaveckých 
stylů - kraul, znak, prsa i 
s dýcháním 
*zdokonalení plaveckých 
technik kraul, znak, prsa 

problémů a úkolů, 
přijetí vlastního a 
společného rozhodnutí. 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti, 
sebeovládání, řešení 
konfliktů. 
 

Výstupy RVP a ŠVP Učivo 
 

Průřezová témata Mezipředmětové 
vztahy 

*Má osvojeny návyky činnosti u bazénu a základní hygienu při 
návštěvě bazénu. 
*Pojmenovává základní činnosti a styly ve vodě.             
*Uvědomuje si nebezpečí plavání v neznámé vodě. 
*Zvládne plavat delší úsek podle svých možností. 
 
 

 

 

 

 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti  

*pravidla bezpečnosti a 
hygieny při plavání 
*cvičení asymetrická, 
rytmická, arytmická pro 
souhru plaveckého 
způsobu 
*plavání ve volné vodě 
*orientace ve vodě a pod 
vodou pro osvojení 
plaveckých dovedností 
*pády a skoky do vody 
*plavání úseků od 10m do 
200m 

*MKV - lidské vztahy 
*ETV – asertivita, 
zvládnutí agresivity a 
soutěživosti 
ETV – sebeovládání, 
řešení konfliktů 
 

 


