
Ukázka 2 je příkladem rozpracování dílčího „očekávaného výstupu z RVP ZV“ a příslušného učiva do 6., 7., 8., a 9. ročníku ZV a nižšího 
stupně víceletého gymnázia. 
 
Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 
Tematický okruh: Změny v životě člověka a jejich reflexe 
 
Očekávané výstupy z RVP ZV: 
 

• optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
 
• v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá odpovědnost za bezpečné sexuální chování 

 
Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata 

Kontexty a přesahy 
6. ročník ZV/1. ročník osmiletého gymnázia Téma: Dospívání; Intimní hygiena  
• rozumí tělesným, fyziologickým a psychickým 

změnám u dívek a chlapců v období dospívání 
a spojuje je s kultivovaným chováním a intimní 
hygienou 

• pohlavní a psychosociální vývoj - druhotné 
pohlavní znaky, menstruace, poluce, psychické 
změny v období dospívání, intimní hygiena 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova – sebepoznání, 
sebepojetí; hodnoty, etika 
 
PT: Mediální výchova – 
kritické vnímání mediálních 
sdělení 

7. ročník/2. ročník osmiletého gymnázia Téma: Odpovědné sexuální chování  
• vysvětlí na příkladech, proč organismus 

dospívající dívky není biologicky a psychicky 
zralý pro plný intimní život, even. těhotenství 
a rodičovství  

• dává do souvislostí rizika předčasné sexuální 
zkušenosti a životní cíle mladého člověka 

• uplatňuje bezpečné způsoby sexuálního chování 

• rizika předčasné sexuální zkušenosti 
• předčasné ukončení těhotenství – biologická 

a psychická rizika 
• omezení profesionálního a sociálního vývoje 

spojené s nechtěným těhotenstvím a péčí o 
narozené dítě 

• bezpečné sexuální chování (nekoitální sexualita, 
antikoncepce) 

PT: Osobnostní a sociální 
výchova – seberegulace, 
komunikace; řešení 
problémů, rozhodovací 
dovednosti 
 
Spolupráce s gynekologem 
a sexuologem. 

8. ročník/3. ročník osmiletého gymnázia Téma: Základy lidské reprodukce; Reprodukční 
zdraví 

 

• orientuje se ve vývoji plodu a průběhu porodu 
• objasní zdravotní rizika předčasného ukončení 

těhotenství a vyvozuje z nich závěry pro osobní 
život 

• početí, těhotenství, porod 
• plánované rodičovství, asistovaná reprodukce 

Přírodopis: TO Biologie 
člověka 
 
Spolupráce s gynekologem 
a sexuologem. 

9. ročník/4. ročník osmiletého gymnázia Téma: Péče o matku a dítě  
• orientuje se v základních potřebách těhotné ženy 

a dítěte po narození 
• životospráva těhotné ženy 
• základní péče o novorozence a kojence, včetně 

jeho výživy 

Spolupráce s pediatrem 

 


