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1 Přehled volitelných a nepovinných předmětů

ZdTv Zdravotní tělesná výchova 1. - 3. roč.

Judo 3. - 5. roč.

 ŠVP 79-01-C/01
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2 Nepovinné předměty

2.1 Zdravotní tělesná výchova

2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení

Je realizována v 1. až 3. ročníku 1 hodinu týdně

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy

1. Činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení: zdravotní oslabení -  
konkrétní zdravotní oslabení žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a obutí pro ZdTV, 
zásady správného držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná cvičení a 
činnosti (kontraindikace zdravotních oslabení)

2. Speciální cvičení: základy speciálních cvičení – základní cvičební polohy, základní 
technika cvičení, soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení

3. Všeobecně rozvíjející pohybové činnosti: pohybové činnosti s návazností na obsah TV – 
s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

Výuka probíhá v tělocvičně.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení 
 rozmanitostí cvičení rozšiřujeme zásobárnu cviků pro vlastní použití, zdůrazňujeme žákům 

kladný vliv pravidelného cvičení na jejich organismus, kondici, psychickou pohodu, 
odolnost proti nemocem

 učitel klade důraz na správné a pečlivé provádění jednotlivých cviků
 důležité je dodržování bezpečnosti při cvičení, učitel stále průběžně připomíná i zásady 

hygieny

Kompetence k řešení problémů
 využíváme různá náčiní (sledování novinek, využití školení) k nápaditosti cvičení
 vedeme žáky k aktivnímu podílu na přípravě a vedení cvičení (příprava předcvičování)

Kompetence komunikativní
 vedeme žáky ke vzájemné komunikaci mezi sebou i s pedagogickými pracovníky

Kompetence občanská
 snaha o zapojení žáků do pohybových aktivit
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Kompetence pracovní
 samozřejmostí je aktivní zapojení žáků do přípravy pomůcek, nářadí
 snaha o správné provedení cvičení
 seznámení žáků s rozmanitou možností cviků, které je možno individuálně využít nebo 

předvést jiným

2.1.2 Osnovy

ro
č. Výstupy vyučovacího předmětu Učivo

1. - 3. uplatňuje správné způsoby držení těla v růz-
ných polohách a pracovních činnostech; zau-
jímá správné základní cvičební polohy

zdravotní oslabení - konkrétní zdravotní oslabení 
žáka, prevence, pohybový režim, vhodné oblečení a 
obutí pro ZdTV, zásady správného džení těla, de-
chová cvičení, vnímání pocitů při cvičení, nevhodná 
cvičení a činnosti (kontraindikace zdravotních 
oslabení)                    základy speciálních cvičení 
základní cvičební polohy, základní technika cvičení, 
soubor speciálních cvičení pro samostatné cvičení 
pohybové činnosti - v návaznosti na obsah TV - s 
přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni oslabení

1. - 3.
naučí se základní jednoduchá korekční a spe-
ciální cvičení související s jeho oslabením

2.2 Judo

2.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
Je realizováno ve 3. – 4. ročníku 2 hodiny týdně, v 5. ročníku 3 hodiny týdně.

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy
1. Průpravná cvičení a všeobecně rozvíjející pohybové činnosti, výchova – nácvik pádů, 

správné držení těla, základy gymnastiky, formování osobnosti a rozvoj sociálního chování, 
etika chování v Doju

2. Osvojování sportovní techniky – nácvik technik z nage waza a katame waza

3. Rozvoj pohybových schopností a specifických vědomostí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
 rozmanitostí cvičení rozšiřujeme zásobárnu cviků pro vlastní použití, zdůrazňujeme žákům 

kladný vliv pravidelného cvičení na jejich organismus, kondici, psychickou pohodu, 
odolnost proti nemocem

 učitel klade důraz na správné a pečlivé provádění jednotlivých cviků
 důležité je dodržování bezpečnosti při cvičení, učitel stále průběžně připomíná i zásady 

hygieny
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Kompetence k řešení problémů
 využíváme různá náčiní (sledování novinek, využití školení) k nápaditosti cvičení
 vedeme žáky k aktivnímu podílu na přípravě a vedení cvičení (příprava předcvičování)

Kompetence komunikativní
 vedeme žáky ke vzájemné komunikaci mezi sebou i s pedagogickými pracovníky

Kompetence občanská
 snaha o zapojení žáků do pohybových aktivit

Kompetence pracovní
 samozřejmostí je aktivní zapojení žáků do přípravy pomůcek, nářadí
 snaha o správné provedení cvičení
 seznámení žáků s rozmanitou možností cviků, které je možno individuálně využít nebo 

předvést jiným

2.2.2 Osnovy

Plán učiva – Judo
                                                   3. ročník

2019/2020
Literatura: dostupné odborné publikace
Dotace: 2 hodiny týdně   

Čas Obsah

Září

Hygiena a bezpečnost 
při pohybových 
činnostech

Gymnastika
Průpravné cvičení

Ne-waza

- předcházet možným poraněním a úrazům výběrem 
vhodného oblečení a dodržováním organizace cvičební 
činnosti

- chůze, ejby, přísuny, kotouly
- pád vzad

- kesa gatame

Říjen

Gymnastika

Průpravná cvičení

Etika v     Dojo  

- kotoul vpřed, stoj na rukou

- vychýlení, chůze ve dvojicích, cval stranou
- názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, 
signály
- pozdrav, chování jedince, základní pravidla

Listopad Pády

Ne waza

- pád vzad, pád vpřed, pád na bok

- kesa gatame (obrana, protiútok), yoko shiho gatame, 
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kami shiho gatame, přechody

Prosinec

Gymnastika

Rozvoj pohybových 
schopností

Průpravná, 
kompenzační, vy-
rovnávací, relaxační a 
jiná zdravotně zamě-
řená cvičení

- kotoul vpřed, stoj na rukou, přemet stranou, kotoul vzad

- kondiční cvičení pro daný věk, šplh na tyči, krátké a 
dlouhé švihadlo, 
- základní zásady posilování různých svalových skupin  
         
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
disbalancí

Leden

Gymnastika

Nage waza

Pády

- kotoul vpřed a vzad ve vazbách, základní obraty a 
rovnovážné postoje, stoj na rukou bez výdrže a se zá-
chranou
- tai otoshi, theashi harai

- opakování dosud naučených pádů

Únor

Gymnastika

Kumikata
Nage waza

- Přemet stranou, stoj na rukou, kotoul vpřed a vzad  

- základní úchopy, obrana    
- tai otoshi kombinace, obrana, za pohybu

- Sasae curi komi ashi 

Březen

Pády

Nage waza
Asertivní chování - fair 
play

- nácvik osvojených pádů přes překážky

- o soto gari ( za pohybu, z místa, kombinace)
- základní pravidla chování fair play, dodržování zá-
kladních pravidel na soutěži 

Duben

Ne waza

Nage waza

 
Kumikata

- přechody do držení, když uke leží  na břichu
- tate shiho gatame, mune gatame

- opakování osvojených technik za pohybu, obrana

- základní úchop, z háku, chycení kolem pasu
- obrana a provedení techniky

Květen

Nácvik technik pro 5. 
kyu

Gymnastika
Pády
Japonská slovíčka

- osvojování všech technik z ne waza a nage waza pro 5. 
kyu

- stoj na rukou, přemet stranou, kotoul vpřed a vzad
- pád vpřed, pád na bok, pás vzad
- používá základní osvojované pojmy           

Červen Zvyšování technického - možnost zvýšení technického stupně
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stupně

Sportovní hry a soutěže - fotbal, florbal, parkour
 

Plán učiva – Judo
                                                   4. ročník

2019/2020
Literatura: dostupné odborné publikace
Dotace: 2 hodiny týdně   

Čas Obsah

Září

Hygiena a bezpečnost 
při pohybových 
činnostech

Gymnastika
Průpravné cvičení

Ne-waza

- předcházet možným poraněním a úrazům výběrem 
vhodného oblečení a dodržováním organizace cvičební 
činnosti

- chůze, ejby, přísuny, kotouly
- pád vzad, pád vpřed, pád na bok

- kesa gatame, tate shiho gatame, yoko shiho gatame

Říjen

Gymnastika

Průpravná cvičení
Ne waza

- kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou, přemet stranou, 

- vychýlení, chůze ve dvojicích, cval stranou
- obrana a přechody do držení

Listopad

Nage waza

Ne waza

- Ippon seonage (provádění z místa, za pohybu)
- O goshi (obrana, kombinace)

- kesa gatame (obrana, protiútok), yoko shiho gatame, 
kami shiho gatame, přechody

Prosinec

Gymnastika

Randori

Průpravná, 
kompenzační, vy-
rovnávací, relaxační a 
jiná zdravotně zamě-
řená cvičení

- kotoul vpřed, stoj na rukou, přemet stranou, kotoul vzad

- řízené randori (mění se technika po jednotlivých kolech) 
- základní zásady posilování různých svalových skupin  
         
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
disbalancí

Leden Gymnastika
Ne waza

- kotoul vpřed a vzad ve dvojicích, salto vpřed s dopomocí
- kombinace technik a přechodů s použití kesa gatame a 
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Nage waza

Pády

yoko shiho gatame
- ippon seonage, hiza guruma
- opakování dosud naučených pádů přes překážky

Únor

Gymnastika

Kumikata
 Randori

Ne waza

- Přemet stranou, stoj na rukou, kotoul vpřed a vzad, salto 
vpřed s dopomocí, přemet vpřed s dopomocí

- úchop z háku, křižný úchop, obrana a hody    
- tai otoshi kombinace, obrana, za pohybu s odporem sou-
peře
- rychlý přechod do držení z nagi komi

Březen

Nage waza

Nagi komi

- o soto otoši ( za pohybu, z místa, kombinace)
theashi harai
- provádění rychlých hodů z ippon seonage, o soto gari 

Duben

Ne waza

Nage waza

 
Kumikata

- přechody do držení, když uke leží  na břichu
- ushiro kesa gatame, mune gatame

- opakování osvojených technik za pohybu, obrana

- základní úchop, z háku, chycení kolem pasu
- obrana a provedení techniky

Květen

Nácvik technik pro 4. 
kyu

Gymnastika
Pády
Japonská slovíčka

- osvojování všech technik z ne waza a nage waza pro 4. 
kyu

- přemet vpřed, salto vpřed
- pád vpřed, pád na bok, pás vzad
- používá základní osvojované pojmy           

Červen

Zvyšování technického 
stupně

Gymnastika a soutěže

- možnost zvýšení technického stupně

- osvojené gymnastické cvičení za využití nářadí
- soutěže a hry pro děti
 

Plán učiva – Judo
                                                   5. ročník

2019/2020
Literatura: dostupné odborné publikace
Dotace: 3 hodiny týdně   

9



ŠVP ZŠ Pardubice - Spořilov

Čas Obsah

Září

Hygiena a bezpečnost 
při pohybových 
činnostech

Gymnastika
Průpravné cvičení

Nage waza

- předcházet možným poraněním a úrazům výběrem 
vhodného oblečení a dodržováním organizace cvičební 
činnosti

- přemet stranou, přemet vpřed, salto vpřed
- pád vzad, pád vpřed, pád na bok

- opakování všech technik z 5. a 4. kyu 

Říjen

Ne waza

Randori

Rozvoj pohybových 
schopností

- automatizace přechodů z ruzných pozic
- opakování všech technik z 5. a 4. kyu

 
- kondiční cvičení pro daný věk, šplh na laně, přeskoky 
přes překážku
- základní zásady posilování různých svalových skupin  

Listopad

Randori

Nage waza

Taktika

- cvičný souboj na zemi a v postoji

- kombinace s ashi wazou, obrana na ippon seonage, uchi 
mata, o goshi
-v jaký situaci nastoupit do techniky

Prosinec

Gymnastika

Hry pro děti

Průpravná, 
kompenzační, vy-
rovnávací, relaxační a 
jiná zdravotně zamě-
řená cvičení

- přemet stranou, stoj na rukou, kotoul vpřed přes pře-
kážku, salto vpřed

- hra na Mrazíka, vláček, špiona 
         
- prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
disbalancí

Leden

Kumikata

Nage waza

Randori

- obrana na hák, základní úchop, křižný úchop

- provádění techniky z různých situací

- řízený cvičný souboj

Únor

Sebeobrana

Kumikata
Ne waza

Rozvoj pohybových 
schopností

- chycení zezadu, zepředu, za ruku, 
- proti úderům 
- základní úchopy, obrana + hod   
- kuzure kesa gatame, ura gatame, 
- opakování přechodů z různých pozic
kondiční cvičení pro daný věk, šplh na laně, přeskoky přes
překážku
- základní zásady posilování různých svalových skupin  

Březen Randori - nácvik osvojených technik v cvičném zápasu
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Nage waza

Gymnastika

- kombinace ashi waza + velká technika ( za pohybu, 
z místa, kombinace)
- pád vpřed a kotoul vpřed přes překážku, salto vpřed a 
přemet vpřed za využití nářadí, stoj na rukou do kotoulu 

Duben

Ne waza

Nage waza

 
Kumikata

- přechody do držení, když uke leží  na břichu
- vyžívání všech technik z 5. a 4. kyu

- opakování osvojených technik za pohybu, obrana

- základní úchop, z háku, chycení kolem pasu
- obrana a provedení techniky

Květen

Nácvik technik pro 3. 
kyu

Gymnastika
Pády
Japonská slovíčka

- osvojování všech technik z ne waza a nage waza pro 5. 
kyu

- opakování dosud naučených cvičení z gymnastiky
- pád vpřed, pád na bok, pás vzad
- používá základní osvojované pojmy           

Červen

Zvyšování technického 
stupně

Sportovní hry a soutěže

- možnost zvýšení technického stupně
- zásady ochrany životního prostředí  

- fotbal, florbal, parkour
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