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Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky výchovy ke zdraví 

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ 

 

Tematické okruhy 

1. Klíčové pojmy - zdraví, podpora a ochrana zdraví 

2. Klíčové pojmy - výchova ke zdraví, zdravotní gramotnost 

3. Ukotvení výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

4. Výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání – 

očekávané výstupy 

5. Výchova ke zdraví v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání – klíčové 

kompetence 

6. Výchova ke zdraví, průřezová témata a doplňující obory v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání  

7. Didaktická analýza učiva a didaktické texty (učebnice) výchovy ke zdraví. 

8. Příprava učitele na výuku výchovy ke zdraví – plánování výuky 

9. Příprava učitele na výuku výchovy ke zdraví – stanovení výukových cílů 

10. Příprava učitele na výuku výchovy ke zdraví – motivace ve výuce výchovy ke zdraví 

11. Příprava učitele na výuku výchovy ke zdraví – organizační formy výchovy ke zdraví 

12.  Příprava učitele na výuku výchovy ke zdraví – volba výukových metod ve výchově ke zdraví 

13. Příprava učitele na výuku výchovy ke zdraví – hodnocení ve výchově ke zdraví 

14. Webové portály k výchově ke zdraví, výukové programy ve výchově ke zdraví 
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