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Sexuální výchova pro 1. – 9. ročník  

Ročník Kompetence Předmět Základní pojmy tématu 

1. 
 

Rozlišuji členy rodiny na 
mužské a ženské. 

SKN táta x máma, bratr x sestra,… 

Chápu rozdělení prací v rodině 
na mužské a ženské. 

SKN  

2. 

Umím rozdělit povolání podle 
vhodnosti pro muže a ženu. 

SKN povolání, fyzická náročnost, psychická 
náročnost 

Při pohybových hrách a 
cvičeních beru ohled na 
schopnosti a dovednosti 
kamarádů/kamarádek. 

TV ohleduplnost, tolerance 

3. 

Určují fyziologické rozdíly mezi 
mužem a ženou. 

SKN  

Chovám se vůči svým 
kamarádům/kamarádkám 
ohleduplně a s úctou.  

SKN slušné chování 

4. 
Vím, že postavení ženy a muže 
se měnilo v průběhu lidské 
historie. 

SKN  

5. 

Vím, jak se liší vnitřní stavba 
těla muže a ženy. 

SKN pohlavní orgány 

Chápu základní princip lidské 
reprodukce. 

SKN pohlavní styk 

6. 

Chápu význam rozmnožování 
v přírodě. 

PŘ samec x samice, páření, potomstvo 

Vím, že mužské i ženské tělo 
má z hlediska hygieny své 
specifičnosti. 

VKZ tělesná hygiena, intimní hygiena 

Rozumím rozdílům mezi lidmi 
na základě pohlaví z hlediska 
sociálního i kulturního. 

VKZ, 
VKO 

gender 

Orientuji se v úloze manželství 
z hlediska sociálního i právního. 

VKO  

7. 

Znám základní normy slušného 
chování a užívám je v praxi. 

VKO etiketa, gentlemanství 

Negativně hodnotím 
nerovnoprávnost žen a mužů. 

VKO pracovní trh, náboženská nerovnost 

8. 

Orientuji se v základní 
orgánové struktuře pohlavního 
ústrojí savců. 

PŘ samičí a samčí ústrojí, námluvy 

Chápu rozdílnost v mužské a 
ženské psychice. 

VKO  

Uvědomuji si rizika, která sebou 
nese aktivní sexuální život. 

VKZ koitus, pohlavní choroby, nechtěné 
těhotenství, deviace 

Vím, jak těmto rizikům předejít. VKZ antikoncepce 

Jsem schopen popsat průběh 
těhotenství a následný vývoj 
dítěte. 

VKZ prenatální a postnatální období 

9. 
Jsem schopen podrobně popsat 
pohlavní ústrojí muže i ženy. 

PŘ mužské x ženské pohlavní orgány, pohlavní 
buňky 
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