
 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 

A/ Charakteristika předmětu 

 

Obsahové vymezení 

 

Osobnostní a sociální výchova nabízí žákovi osvojení si základních životních kompetencí a dovedností, které jedinec využívá v každodenních životních situací. 

Zaměřuje pozornost na osobnostní a sociální rozvoj žáka a pomáhá mu tak najít lepší bytí a cestu ke zlepšení kvality jeho života. Pomáhá podporovat sebereflexi 

a sebeřízení žáků, usnadňuje dodržování pravidel chování během vyučování a zabývá se aktuálními problémy třídy. 

 

Tematické okruhy tohoto předmětu jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a morální rozvoj žáka. Všechna témata se vyučují 

prakticky a učivem je žák sám. V provázanosti na praktické situace začleňuje tento vyučovací předmět i vybraná průřezová témata Multikulturní výchovy 

zaměřená na mezilidské vztahy, etnický původ a kulturní ukotvení jedince. 

 

Časové a organizační vymezení 

  

Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova se vyučuje na prvním stupni ve třetím, čtvrtém a pátém ročníku a to vždy 1 vyučovací hodinu týdně. 

 



 

Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách. Jednou z nejdůležitější metodou OSV je reflexe, která prohlubuje sociální učení. Reflexe se s žáky 

provádí po jednotlivé aktivitě, po lekci nebo po delším časovém úseku. 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 

 Vytváříme společně s žáky pravidla - chování, fungování skupiny, pravidla vztahu žák a učitel, pravidla komunikace a pravidla průběhu lekce (KK 
komunikativní, KK občanské, KK sociální a personální). 

 Učíme žáky zhodnotit akci v průběhu lekce, zhodnotit výsledky učení, zhodnotit spolupráci (KK k učení, KK k řešení problémů, KK komunikativní, KK 
sociální a pracovní).  

 Zařazujeme do výuky debaty, posezení v kruhu. Sdílíme společně zážitky žáka, jeho zkušenosti, snažíme se najít řešení problémů, povídáme si o 
nových informací  

 (KK k řešení problémů, KK sociální a personální, KK občanské). 

 Zařazujeme do výuky situace, do kterých se žák může v životě dostat a následně mu nabízíme, jak v nich jednat, regulovat  tělo (KK k řešení 
problémů, KK sociální a personální). 

 Vytváříme pro žáky sociální role, do kterých se žák může v životě dostat a následně mu ukazujeme, jak v těchto rolích jednat (KK sociální a 
personální, KK občanské). 

Učíme žáky komunikovat verbálně i neverbálně, prezentovat výsledky týmové 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. Stupeň 
Ročník : čtvrtý 

Očekávané 

výstupy 

z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

OSV 5-01-1  Poznává svou osobnost 
(temperament, motivaci, 
schopnosti) 

 

 Techniky zaměřené na 

sebepoznání, na reflexi vlastní 

osobnosti, myšlenková mapa 

  

OSV 5-01-2  Zvládá trému  Techniky zaměřené na 

seberegulaci a sebeorganizaci 

  

OSV 5-01-3  Poznává své spolužáky, zná o 
nich podstatné informace 

Seznamovací hry, techniky 

zaměřené na uvolnění bariér 

  

OSV 5-01-4  Učí se respektovat své 
spolužáky, vhodně s nimi 
jednat 

 

 Techniky dotýkající se vztahů, 

hraní rolí, řešení problémů ve 

skupině 

Multikulturní výchova 

Mezilidské vztahy 

v provázanosti na etnický  

původ a kulturní ukotvení 

jedince  

 

OSV 5-01-5  Formuluje pravidla chování 
ve třídě a ve škole 

 Řešení pravidel ve skupině 

 

  

OSV 5-01-6  Učí se pracovat v týmu, 
osvojuje si základní návyky 
práce v týmu 

 Řešení problémových situací, 

řešení problémů ve skupině, 

hraní rolí 

  



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. Stupeň 
Ročník : čtvrtý 

Očekávané 

výstupy 

z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

OSV 5-01-1  Plánuje své učení, hledá 
postupy efektivního učení 

 Práce s textem, řešení 

problémových situací 

  

OSV 5-01-2  Provádí relaxační a 
aktivizační cvičení 

 Relaxační metody a techniky - 

meditace, imaginace 

  

OSV 5-01-3  Popisuje odlišnosti svých 
spolužáků 

 Techniky dotýkající se vztahů 

, hraní rolí, řešení problémů 

ve skupině 

  

OSV 5-01-4  Vědomě se zaměřuje na svoji 
neverbální komunikaci 

 Techniky zaměřené na rozvoj 

neverbální komunikace, 

cvičení zaměřené na gesta, 

mimiku 

  

OSV 5-01-5  Komunikuje věcně správně, 
jasně, zřetelně 

 Hraní rolí, úkolové situace 

 
  

OSV 5-01-6  Podporuje týmovou 
spolupráci a týmovou 
atmosféru 

 Řešení problémových situací, 

dodržování pravidel chování 

ve třídě 

Multikulturní výchova 

Mezilidské vztahy 

v provázanosti na etnický  

původ a kulturní ukotvení 

jedince  

 

 



OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1. Stupeň 
Ročník : pátý 

Očekávané 

výstupy 

z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

OSV 5-01-1  Používá postupy zlepšující 
vlastní soustředění 

 

  

 

 Techniky zaměřené na 

seberegulaci a sebeorganizaci 

  

OSV 5-01-2  Plánuje svůj čas 
 

 Práce s textem, diskuse, práce 

ve skupině 

  

OSV 5-01-3  Poznává svůj vztah 
k druhým lidem  

 Reflexe po aktivitě, po lekci, 

úkolové situace 
  

OSV 5-01-4  Identifikuje možné chyby 
v poznávání lidí 

 

 Reflexe po delším časovém 

úseku, úkolové situace, 

brainstorming 

  

OSV 5-01-5  Respektuje základní 
komunikační pravidla 
rozhovoru 

 Techniky zlepšující 

komunikaci, hru 

  

OSV 5-01-6  Zvládá soutěž a konkurenci 
 

 Reflexe, úkolové situace Multikulturní výchova 

Mezilidské vztahy 

v provázanosti na etnický  

původ a kulturní ukotvení 

jedince  

 

OSV 5-01-7  Prezentuje výsledky 
týmové spolupráce 

 Úkolové situace, hraní rolí 

 
  



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : šestý 

Očekávané 

výstupy 

z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

Důstojnost a identita lidské osoby 

DVO 

Etická 

výchova 

 sám sebe se snaží pozitivně 
hodnotit, popíše své silné i 
slabé stránky  

 objeví tvořivé síly ve svém 
myšlení a uvede způsoby, jak 
tvořivost působí na mezilidské 
vztahy 

 Objevení vlastní jedinečnosti, 
sebepoznání, sebepřijetí 

 Etapy dětství a dospívání 
dítěte, vývoj dítěte a úcta k 
životu 

 Rozdílné typy osobností, 
formování osobnosti, mé silné 
a slabé stránky 

 Nikotinismus a alkohol jako 
destruktivní činitel osobnosti 

 Pozitivní hodnocení druhých 
v běžných podmínkách, ve 
ztížených podmínkách 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Morální rozvoj  

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

Asertivní chování 

  tvořivě přistupuje k řešení 
problémů  

 určí asertivní techniky 
komunikace a chování, odliší je 
od pasivních a agresivních 
forem; vystupuje podle nich  

 dokáže se chovat asertivně v 
zátěžových situacích, uplatní 
asertivitu v diskusi  

 Tvořivost a iniciativa v oblasti 
vztahů, tvořivé myšlení žáků, 
tvořivé myšlení v oblasti 
mezilidských vztahů, tvořivé 
myšlení při řešení problémů 

 Být sám sebou, umět obhájit 
své názory, nezávislost, 
respektovat a být 
respektován, identita ve 
vztahu k druhým, závazky, 
věrnost a zralost 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kreativita 

Morální rozvoj  

 



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : šestý 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

Empatie a vztah k druhým lidem 

  pochopí, že pozitivní hodnocení 
druhých vytváří pěkné 
mezilidské vztahy 

 pomáhá druhým ve zdravém 
sebehodnocení a přináší pocit 
radosti pro obě strany 

 vysvětlí úlohu vyšších emocí 
v rozvoji charakteru  

 uvede důvody, proč jsou city 
v životě člověka důležité 

 umí identifikovat a vyjadřovat 
své city 

 zná techniky usměrnění citů  

 ví, co to je empatie, uvede 
příklady, jak působí empatie 
v každodenním životě 

 dovede se vžít do celkové 
situace druhého  

 Identifikace a vyjadřování 
citů, klasifikace emocí, 
rozpoznání emocí, usměrnění 
emocí 

 Kognitivní a emocionální 
empatie, pochopení druhých, 
vžití se do situace spolužáků, 
rodičů, kamarádů, empatické 
naslouchání, empatická 
reakce) 

 Zvládání agrese, práce 
s afekty, zvládání strachu, 
hněvu, usměrnění emocí a 
jejich kultivace, přiměřené 
vyjádření emocí 

 Pomoc, přátelství 
a spolupráce, fyzická pomoc 
umět posloužit, spolucítění, 
verbální pomoc: umět 
pochopit, poradit a potěšit 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Sociální rozvoj  

Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

Iniciativa a komplexní prosociálnost 

  snaží se chovat prosociálně 
a uvede příklady takového 
chování  

 Darování: ochota se podělit 

 Charitativní a humanitární 
iniciativy – Charita, Červený 
kříž..., spolupráce při studiu, 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Morální rozvoj  

 



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : šestý 

 

 

 zná význam spolupráce a 
uvede příklady institucí, které 
se zabývají charitativní a 
humanitární pomocí 

při humanitárních 
iniciativách, ve veřejném 
životě, přátelství). 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Princip sociálního smíru 

a solidarity 

Aplikovaná etická výchova 

  popíše důležitost a hodnotu 
lásky v partnerství 

 charakterizuje model 
partnerství a uvede příklady 

 Etické hodnoty – zdroje etiky, 
osobní odpovědnost, smysl 
života, aplikace mravních 
zásad a hodnot, ctnosti, 
svědomí a jeho rozvoj 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Morální rozvoj  

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : sedmý 

Očekávané 

výstupy 

z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

Důstojnost a identita lidské osoby 

DVO 

Etická 

výchova 

 uvede důvody, proč je potřeba 
mít úctu ke každé lidské osobě 

 Objevení vlastní jedinečnosti 
a identity 

 Lidská práva, svoboda, 
rovnost, potenciality člověka 

 Vztah k sobě samému, vztah k 
druhým lidem 

 Zdravé a vyrovnané 
sebepojetí, utváření vědomí 
vlastní identity seberegulace 
a sebeorganizace činností 
a chování – cvičení 
sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání 
problémových situací 

 Stanovení osobních cílů 
a postupných kroků k jejich 
dosažení; 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Morální rozvoj  

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 

Reálné a zobrazené vzory 

  chápe význam pojmu 
manipulace, uvede příklady 
technik, jak se lze manipulaci 
bránit 

 naformuluje konstruktivní 
kritiku 

 bere vážně zodpovědnost při 
výběru vzoru 

 Podpora pozitivního působení 
televize a médií – nabídka 
pozitivních vzorů v médiích, 
kritický přístup k působení 
médií, eliminace vlivu agrese, 
zvládání agrese, rozlišování 
mezi realitou 
a pseudorealitou, účinná 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Receptivní činnosti 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : sedmý 

  rozpozná a popíše vliv 
reálných a negativních vzorů 

obrana proti manipulaci 
médii, média a volný čas 

 Reálné a zobrazené vzory 
učení nápodobou, 
identifikace, vzory a modely 
veřejné a anonymní 
prosociálnosti, pohled na vliv 
reálných negativních vzorů 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

Asertivní chování 

  je schopen se prosadit 
v různých situacích – volí 
přiměřené druhy komunikace, 
dle situace, ke které se váží 

 Tvořivost a iniciativa v oblasti 
vztahů, tvořivé myšlení žáků, 
tvořivé myšlení v oblasti 
mezilidských vztahů, tvořivé 
myšlení při řešení problémů 

 Efektivní a asertivní 
komunikace a kooperace v 
různých situacích, dopad 
vlastního jednání a chování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Kreativita 

Morální rozvoj  

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 

Empatie a vztah k druhým lidem 

Iniciativa a komplexní prosociálnost 



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : sedmý 

  pojmenuje celospolečenské 
problémy a dovede k nim 
zaujmout postoj  

 rozlišuje na základě reálných 
situací ve třídě, škole nebo jiné 
komunitě, které způsoby 
jednání mají pozitivní a které 
negativní vliv na vztahy v 
komunitě 

 vysvětlí na příkladech různé 
role v rodině, třídě, vrstevnické 
skupině a charakterizuje 
hierarchii vztahů v daných 
komunitách 

 uvede příklady chování, které 
přispívají k utváření dobrého 
sociálního klimatu nebo ho 
narušují (např. agresivní 
chování a šikana) 

 vyhodnotí dopad vlastního 
jednání a chování na utváření 
klimatu ve třídě, rodině či jiné 
komunitě 

 snaží se chovat prosociálně 
i k osobám, ke kterým cítí 
averzi, uvede příklady 
takového chování; 

 chová se prosociálně ve vztahu 
k různým skupinám ve 
společnosti 

 je solidární k slabším, uvede 
příklady takového chování  

 Vztah k nemocným, 
handicapovaným, starým 
lidem, integrace 
handicapovaných, vztahy 
mezi generacemi, moudrost 
stáří a úcta k němu 

 Identifikace a vyjadřování 
citů, klasifikace emocí, 
rozpoznání emocí, usměrnění 
emocí 

 Kognitivní a emocionální 
empatie, pochopení druhých, 
vžití se do situace spolužáků, 
rodičů, kamarádů, empatické 
naslouchání, empatická 
reakce 

 Zvládání agrese, práce 
s afekty, zvládání strachu, 
hněvu, usměrnění emocí a 
jejich kultivace, přiměřené 
vyjádření emocí 

 Pomoc, přátelství 
a spolupráce, fyzická pomoc 
umět posloužit, spolucítění, 
verbální pomoc: umět 
pochopit, poradit a potěšit 

 Zaujímání hodnotových 
postojů a rozhodovacích 
dovedností pro řešení 
problémů v mezilidských 
vztazích 

 Pomáhající a prosociální 
chování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Sociální rozvoj  

Mezilidské vztahy 

Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

 



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : sedmý 

 

 

 Psychohygiena v sociální 
dovednosti pro předcházení a 
zvládání stresu 

 Hledání pomoci při 
problémech 

 Mezilidské vztahy, 
komunikace a kooperace – 
respektování sebe sama 
i druhých, přijímání názoru 
druhého, empatie 

 Chování podporující dobré 
vztahy, aktivní naslouchání, 
dialog 

Aplikovaná etická výchova 

  aplikuje přijatá pravidla a 
vyhodnocuje dopad vlastního 
jednání a jednání spolužáků na 
utváření mezilidských vztahů 
v komunitě 

 aplikuje etické zásady ve 
vrstevnických vztazích 

 Vztahy ve dvojici – 
kamarádství, přátelství, láska, 
partnerské vztahy, manželství 
a rodičovství; Vztahy a 
pravidla soužití v prostředí 
komunity – rodina, škola, 
vrstevnická skupina, obec, 
spolek 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ 

VÝCHOVA 

Morální rozvoj  

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

 



ETICKÁ VÝCHOVA. 2. stupeň 
Ročník : sedmý 

 

 


