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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Člověk a společnost 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Výchova k občanství 

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.14 Občanská výchova 
 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDMĚTU: 

 

Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření a vzdělávací obsah vycházejí ze vzdělávacích oborů 

RVP ZV Výchova k občanství. Seznamuje žáky s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a 

s možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla 

společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání a jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní 

vědomí žáků, usiluje o vytvoření a upevnění jejich osobní i občanské odpovědnosti a motivuje je k aktivní účasti na životě 

demokratické společnosti. Vyučovací předmět Občanská výchova rozšiřuje a prohlubuje poznatky o rodině, škole a 

společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi. Učí rovněž žáky, jak pomoci v situacích ohrožení a obrany 

státu. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 

ORGANIZAČNÍ 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU: 

Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky 2. stupně ZŠ. Navazuje na základy ( dovednosti, 

vědomosti, postoje ), které žáci získali v prvouce, vlastivědě a přírodovědě v 1. – 5. ročníku ZŠ. Vyučuje se v 1 hodinové 

dotaci v 6. – 9. ročníku. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, příležitostně v učebně informatiky a školní  knihovně, 

neboť využíváme všech dostupných výukových programů a informačních zdrojů. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při 

tématech týkajících se významných míst a rodáků našeho města a blízkého okolí. Vítáme spolupráci s mimoškolními 

institucemi, účastníme se kulturních akcí pořádaných v rámci našeho města, pořádáme besedy s místními veřejnými činiteli, 

zajišťujeme interaktivní výukové programy, účastníme se odborné besedy na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.  
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K ověření získaných znalostí našich žáků využíváme různé formy hodnocení – písemného, ústního nebo testu. Klademe 

však především důraz na průběžné písemné hodnocení, motivujeme a povzbuzujeme žáky při individuálních i skupinových 

aktivitách; podporujeme a oceňujeme smysl pro kooperaci. 

V rámci vyučovacího předmětu Občanská výchova realizujeme průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova  v tématických okruzích –Osobnostní rozvoj - Sebepoznání a sebepojetí; Sociální rozvoj – 

Poznávání lidí, Komunikace; Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika 

 Výchova demokratického občana v tématických okruzích – Občanská společnost a škola; Občan, občanská společnost a 

stát; Formy participace občanů v politickém životě; Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v tématických okruzích – Evropa a svět nás zajímá; Jsme 

Evropané 

 Multikulturní výchova v tématických okruzích – Kulturní diference; Lidské vztahy; Etnický původ; Multikulturalita; 

Princip sociálního smíru a solidarity 

 Environmentální výchova v tématických okruzích – Vztah člověka k prostředí 

 Mediální výchova v tématických okruzích – Receptivní činnosti – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Výuka předmětu Občanská výchova směřuje k:  

 utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, 

k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí 

 učíme žáky úctě k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení 



„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

respektu ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i různých společenství 

 vedeme žáky k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, orientaci v mnohotvárnosti historických,kulturních, etických, 

politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života;  k poznávání a posuzování 

každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a 

globálních 

 vedeme žáky k rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporující základním principům 

demokratického soužití, ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 

 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů, postojů, k zaujímání a 

obhajování postojů k přiměřenému obhajování svých práv  

 využívání vhodných technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací 

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě 

 rozvíjení orientace žáků ve světě financí 

 osvojení pravidel chování při  běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ: 

 

Učitel: 

 vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost, připravujeme je na celoživotní učení 

 učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učí žáky vyhledávat, zpracovávat a požívat potřebné informace v literatuře a na internetu 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ Učitel: 
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PROBLÉMŮ: 
 

 vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost, připravujeme je na celoživotní učení 

 učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

 učí žáky vyhledávat, zpracovávat a požívat potřebné informace v literatuře a na internetu 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 

 vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor 

 vede žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí 

 vede žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci své osoby a své školy  na veřejnosti 

 učí žáky asertivnímu chování 

 

KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 

 minimalizuje používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování 

 volí formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, 

vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima 

pracovat v týmu, respektovat a hodnotit každého člena třídního kolektivu, práci vlastní i druhých 

 učíme žáky vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce 

 rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

 učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci a význam ostatních členů týmu 

 netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 
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KOMPETENCE 

OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 

 netoleruje sociálně patologické projevy chování ( drogy, šikana, kriminalita mládeže ) 

 netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 podporuje různé formální a neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. 

 využívá pomoci a zkušenosti odborníků – výchovných poradců PPP 

 průběžně seznamuje žáky s vhodnými právními normami 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ: 
 

Učitel: 

 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme 

 při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí, měníme pracovní podmínky 

 různými formami ( exkurze, film, beseda apod. ) seznamuje žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu 

žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia 

 seznamuje žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie 
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OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Z RVP: 
 

 2. STUPEŇ 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Očekávané výstupy 

žák 

 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání 

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 

 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování 

lidí 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi 

řeší nenásilným způsobem 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní postoje k menšinám 

 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 

projevům lidské nesnášenlivosti 

posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

ČLOVĚK JAKO JEDINEC 

Očekávané výstupy 

žák 

 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu života 

 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a 

překonávání překážek 

 rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 

chování a jednání 

popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru 

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 
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Očekávané výstupy 

žák 

 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany,uvede  příklady 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 

domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a 

kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

 na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny 

a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a 

příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané 

 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a 

příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

STÁT A PRÁVO 

Očekávané výstupy 

žák 

 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 

 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, 

které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 

 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 

život občanů 

 přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva včetně práv spotřebitele a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam 

ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu 

 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

 provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy 

– osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 
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 dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování  

 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování 

trestných činů 

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

 diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 

Očekávané výstupy 

žák 

 popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů 

jejich uplatňování 

 uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění 

a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 

 uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 

 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky 

pro život lidstva 

 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na 

lokální úrovni - v obci, regionu 

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 

zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          6. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Žák: 

 uvede několik příkladů, jak je 

život spojen s přírodními cykly 

 vyrobí kalendář s ohledem na 

významné státní svátky a dny naší 

země 

 uvede významné státní svátky, 

významné dny a období roku 

v našem kalendáři a vysvětlí  

zvyky a tradice, popř. historické 

události s nimi spojené 

 vysvětlí klady školní docházky 

 vysvětlí systém našeho školství 

 objasní funkci a činnost školního 

parlamentu 

 sestaví společná pravidla třídy 

 

 

Člověk v rytmu času 

 kalendář  

 tradice, zvyky 

 významné svátky a dny 

v naší zemi 

 

 

 

 

 

 

Život ve škole 

 škola základ života 

 práva a povinnosti žáků 

 význam a činnost 

žákovské samosprávy 

 společná pravidla a normy 

 

 

PT/3/Evropa a svět 

nás zajímá-zvyky a 

tradice národů Evropy 

 

 

 

 

 

PT/6/2 Výchova 

demokratického 

občana - Občanská 

společnost a škola 

PT/2/Občanská 

společnost a škola – 

škola jako model 

otevřeného partnerství 

a demokratického 

společenství, 

demokratické vztahy 

ve škole, způsoby 

uplatňování demokr. 

principů principů a 

hodnot 

v každodenním životě 

školy (žákovská 

samospráva, žákovské 

rady, parlament) 

 

6/ČJ/Lidová slovesnost – 

pranostika, koleda 

 

 

září – 

listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec 

 

 

 

 

 vysvětlí členění 

času podle 

křesťanského 

kalendáře 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          6. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

 

 vyjmenuje důležité instituce obce 

objeví zajímavá a památná místa, 

místní tradice a rodáky 

 

 

Domov 

 obec 

 obecní zřízení 

 

 

 

PT/2/Formy 

participace občanů 

v politickém životě – 

obec jako základní 

jednotka samosprávy 

  

leden-

únor 

 

 

 návštěva MěÚ 

 výroba 

propagačního 

materiálu 

beseda s rodákem 

  

 objasní pojem vlast 

 uvede nejvýznamnější historické 

události a osobnosti s nimi spjaté 

 rozliší a na příkladech uvede 

rozdíly a pojmy vlastenectví a 

nacionalismus 

 vyjmenuje státní symboly, 

objasní jejich podobu, vznik, účel 

a způsoby jejich používání 

 ukáže na mapě Evropy Českou 

republiku 

 vyjmenuje země ČR 

 

 

 

Má vlast 

 vlast 

 vlastenectví 

 státní symboly 

 země ČR 

 demokratický právní stát 

  

 

 

 

PT/4/Kulturní 

diference-poznávání 

vlastního kulturního 

zakotvení, 

respektování 

zvláštností různých 

etnik 

  

březen-

květen 

 

 vyhledá konkrétní 

příklady v tisku 

 referáty o 

nejvýznamnějších 

 osobnostech a 

událostech naší 

historie  

 nakreslí 

jednoduchou mapu 

ČR a nakreslí do ní 

významná místa, 

která navštívil 

 sestaví svůj soupis 

deseti nejznámějších 

míst v ČR, přiloží 

obrázky a uvede, 

čím jsou  známá a 

významná 

 namaluje státní 

symboly 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          6. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

 vyhledá konkrétní příklady v tisku 

 referáty o nejvýznamnějších 

 osobnostech a událostech naší 

historie  

 nakreslí jednoduchou mapu ČR a 

nakreslí do ní významná místa, 

která navštívil 

 sestaví svůj soupis deseti 

nejznámějších míst v ČR, přiloží 

obrázky a uvede, čím jsou  známá 

a významná 

 namaluje státní symboly 

 

 

Z historie  

 co nás proslavilo 

kdo nás proslavil 

   

květen-

červen 

  

 projekt (tabulka): 

každá skupina má 1 

téma, 

např.vynálezy, 

přírodní útvary, 

umělci a jejich díla, 

výrobky 

  



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          7. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

-  

- zdůvodní potřebu poznání a 

ochrany krajiny, ve které žije 

člověk 

- ze svého nejbližšího okolí uvede 

konkrétní příklady správného a 

nesprávného využívání krajiny a 

jejího přírodního bohatství  

- vyjmenuje nejdůležitější typy  

chráněných území, uvede 

příklady ze svého nejbližšího 

okolí 

- uvede nejvýznamnější ekologické 

problémy světa a možné cesty, 

jak je řešit 

    

   Přírodní a kulturní bohatství 

 krásy naší země 

 ochrana přírodního a 

kulturního bohatství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     PT/5 /Vztah 

člověka k prostředí-

příroda a její ochrana, 

aktuální ekologický 

problém 

(příčiny,důsledky, 

možnosti,řešení) 

 

 

 

 

 

 

 

  

září – 

říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 navštíví chráněné  

území 

 projekt-ekologické  

problémy 

 vytvoří mapu 

chráněných území 

ČR 

 

 

 

 

 

- dokáže pojmenovat přirozené a 

sociální mezi lidmi, rovné 

postavení mužů a žen 

- dokáže pomoci lidem v nouzi 

- vysvětlí, co jsou osobní a 

neosobní vztahy, pojem 

mezilidská komunikace a 

rozpozná konfliktní chování 

v mezilidských vztazích 

- vysvětlí pojem masová kultura, 

prostředky masové komunikace, 

masmédia 

-  

Život mezi lidmi 

 patříme k lidem 

 komunikace 

 média 

 

 

 

PT/6 /RČ/Kritické 

čtení a vnímání 

mediálních sdělení-

kritický přístup  ke 

zpravodajství a 

reklamě 

PT/6 /RČ/Fungování a 

vliv médií ve 

společnosti-postavení 

a vliv médií na život 

ve společnosti 

 

 říjen-

listopad 

 

 

 

 reklamní plakáty 

 reklamní video 

 modelové 

situace:druhy a 

formy komunikace 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          7. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

  PT/1/SR/Komunikace-

dovednosti pro 

sdělování verbální i 

neverbální 

komunikace 

   

 

- rozpozná rozmanitost kulturních 

projevů, kulturní hodnoty, tradice 

- navštíví kulturní instituce 

 

-  

 

  Člověk a kultura 

 kultura 

 umění 

 krása kolem nás 

PT/1/SR/Komunikace-

dovednosti pro 

sdělování verbální i 

neverbální 

komunikace 

  

prosinec 

 

 návštěva muzea, 

výstavy 

 

 

 

- rozlišuje různé druhy majetku a 

různé formy vlastnictví 

- rozlišuje hmotné a duševní 

vlastnictví, uvede příklady jejich 

ochrany 

- popíše a objasní vlastní způsoby 

zacházení s penězi a se svým 

svěřeným majetkem 

- sestaví jednoduchý rozpočet 

domácnosti, uvede hlavní příjmy 

a výdaje, rozliší pravidelné a 

jednorázové příjmy a výdaje 

- zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů v hospodaření domácnosti 

- objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového 

rozpočtu domácnosti 

 

    Majetek v našem životě 

 naše potřeby 

 majetek a vlastnictví 

         mít nebo být 

 

 

-  

 

    

  

leden 

 

 

 v tisku vyhledá 

příklady správného 

hospodaření 

s penězi, majetku a 

různými formami  

vlastnictví 

 vysvětlí pojem 

leasing, splátkový 

prodej, úvěr 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          7. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

 

- vysvětlí pojem právní základy 

státu 

- rozlišuje a porovná úkoly 

jednotlivých složek státní moci 

ČR i jejich orgánů a institucí 

- uvede příklady institucí a orgánů, 

které se podílejí na správě obcí, 

krajů a státu 

- na konkrétních příkladech objasní 

výhody demokratického způsobu 

řízení státu pro každodenní život 

občanů 

- uvede příklady a stručnou 

charakteristiku státních celků naší 

země 

-  

 

Řízení společnosti 

 stát 

 cesta k demokracii 

 volby 

 

 

 

 

PT/2 /Formy 

participace občanů 

v politickém životě – 

volební systémy, 

demokratické volby 

 

 

  

únor-

březen 

 

 znaky státu 

 typy a formy státu 

 státní občanství 

ČR 

 

 

-  

- vysvětlí, co je evropská integrace 

- popíše vliv začlenění ČR do EU 

- vysvětlí zásady soužití 

s menšinami 

- vyjmenuje významné 

mezinárodní organizace ( Rada 

Evropy, NATO, OSN ) 

- rozumí povinnostem občana při 

zajišťování obrany státu 

   

-  

¨ 

Svět kolem nás 

 spolupráce mezi zeměmi 

Evropy 

 tolerance k národnostním 

menšinám 

 nadnárodní společenství 

ochrana obyvatel za mimořádných 

událostí 

 

PT/3/Jsme Evropané-

historie evropské 

integrace, Evropská 

unie, mezinárodní 

organizace a jejich 

přispění k řešení 

problémů dětí a 

mládeže 

 

  

duben-

květen 

 

 

práce s internetem a 

tiskem-vyhledávání 

informací o struktuře, 

fungování a významu 

EU, Rady Evropy, 

NATO, OSN a 

přidružených 

organizací 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          7. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

-  

- vymezí pojem právo a povinnost 

- na konkrétních příkladech uvede, 

jak přiměřeně uplatňuje svá práva 

a jak respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých 

- posoudí význam ochrany lidských 

práv a svobod, uvede příklady 

režimů, ve kterých jsou 

potlačovány 

- vysvětlí pojem šikana a 

diskriminace 

 

 

Lidská práva 

 lidská práva v dokumentech 

 rovnost a nerovnost 

 svoboda a autorita 

 morálka a mravnost 

 Všeobecná deklarace 

lidských práv 

 

 

PT/2/Občan, občanská 

společnost a stát – 

Listina základních 

práv a svobod, práva a 

povinnosti občana, 

úloha občana 

v demokratické spole  

a hodnoty 

demokratického 

politického systému 

PT/4/Princip 

sociálního smíru a 

solidarity-otázka 

lidských práv, 

základní dokumenty 

  

květen- 

červen 

 

 Všeobecná 

deklarace lidských 

práv 

 zprávy z tisku o 

porušování lidských 

práv 

 referáty-dějiny 

lidstva a vývoj 

lidských práv 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

Žák: 

- vysvětlí pojem osobnost 

- vytváří přehled osobností, které 

přispěly k rozvoji lidského 

společenství 

- k lidským vlastnostem přiřadí 

odpovídající typ osobnosti 

- porovná klady a zápory 

jednotlivých etap lidského 

života 

- rozpoznává projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe 

a jiných lidí 

- porovná své schopnosti 

s druhými 

 

Osobnost 

 osobnost 

 typy osobnosti 

 charakter 

 období lidského života 

 

PT/1/OR/Sebepoznání 

a sebepojetí-moje 

psychika 

(temperament, postoje, 

hodnoty), já a druzí 

jako zdroj informací o 

sobě, vztah k sobě 

samému a ostatním 

lidem 

 září - 

říjen 
 referát o slavné 

osobnosti 

 jazykové a 

matematické IQ 

testy 

 

-  

- na základě textu porovnává 

podobnost a odlišnost lidí 

- uvede příklady jednotlivých 

lidských potřeb a zařadí je 

 

 

Psychické procesy a stavy 

 chování 

 prožívání 

 lidské potřeby 

 

 

PT/1/SR/Poznávání 

lidí-vzájemné 

poznávání ve skupině 

a třídě 

PT/1/MR/Hodnoty, 

postoje, praktická 

etika-analýzy vlastních 

i cizích postojů a 

hodnot a jejich projevů 

v chování lidí 

 

 

  

listopad-

prosinec 

 

 

 práce s textem 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

-  

- na modelových situacích 

předvede a rozpozná nutnost 

dodržování pravidel  

- společenského chování v rodině 

a na veřejnosti 

- formuluje pravidla vhodného 

společenského chování 

 

 

Člověk v sociálních vztazích  

 pravidla chování v rodině 

 pravidla chování ve 

veřejných institucích 

 

 

PT/4/Lidské vztahy-

tolerantní vztahy a 

rozvíjení spolupráce 

s jinými lidmi, kvalita 

mezilidských vztahů 

PT/1/SR/Komunikace-

komunikace v různých 

situacích, asertivní 

komunikace 

  

leden-

únor 

 

 

 Výchovný koncert 

(četba nebo poslech 

CD) – Šimek, 

Grossmann  

 na modelových 

situacích předvede 

správné a nesprávné 

chování (dopravní 

prostředek, 

sportovní utkání, 

obchod, úřad, 

restaurace) 

 testy společenského 

chování 

 

 

 

- vysvětlí pojem nabídka, 

poptávka, trh, tvorba ceny, 

inflace 

- vysvětlí fungování trhu 

- na příkladech ukáže vhodné 

využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního 

placení, uvede příklady použití 

debetní a kreditní platební karty 

a vysvětlí jejich omezení 

 

 

 

Hospodaření 

 principy tržního 

hospodářství 

 výroba, obchod, služby 

 platební karty 

 

 

   

březen-

duben  

 

 

 

 založí si fiktivní 

firmu a vysvětlí 

její fungování 

 na modelových 

situacích 

předvede znalost 

použití 

platebních karet 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          8. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

 

- uvede, které právní úkony je 

způsobilý provádět a jaké jsou 

jejich právní důsledky 

- uvede příklady některých smluv 

upravujících občansko-právní 

vztahy 

- porovnává znaky a úkoly 

jednotlivých složek státní moci, 

jejích orgánů a institucí 

 

 

Právní minimum 

 právní řád ČR 

 Ústava ČR 

 moc zákonodárná 

 moc výkonná  

 moc soudní 

 evropské právo 

 

 

 

PT/2/Principy 

demokracie – 

demokracie jako 

protiváha diktatury a 

anarchie, principy 

demokracie, základní 

kategorie fungování 

demokracie 

 

 

 

8/D/říjen/Evropské dějiny 

(pojmy konstituční 

monarchie, atd.) 

 

 

květen- 

červen  

 

 

 soutěž Paragraf  

 beseda 

s regionálním 

politikem 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

 

Žák: 

- vysvětlí pojem občanství, občan 

obce, občan státu 

 

 

 

Občan 

 já jako občan obce 

 na úřadě 

 jsem občanem státu  

 jsem občanem EU 

 

 

   

září 

 

 

-  

- vysvětlí právní řád ČR 

- rozumí svým právům a 

povinnostem 

- vyjádří své možnosti, jak 

pomoci v situacích ohrožení a 

obrany státu 

- vysvětlí nejběžnější druhy 

smluv 

 

Občan a právo 

 odvětví práva ČR 

 občanskoprávní vztahy 

 ochrana majetku a obrana 

státu 

 smlouvy 

 

   

říjen- 

listopad 

 

 

- uvede, která právní norma 

upravuje pracovně právní vztahy 

mezi zaměstnanci  a 

zaměstnavateli, vyhledá v ní 

způsoby a podmínky vzniku a 

zániku pracovního poměru, 

práva a povinnosti zaměstnanců 

a zaměstnavatelů 

- vyplní formulář prac. smlouvy 

 

 

V pracovním poměru 

 Zákoník práce 

  výběr povolání 

 pracovní smlouva 

 

 

 

 

PT/2/Občan, 

občanská společnost a 

stát – občan jako 

odpovědný člen 

společnosti  

 

 

9/PČ/září/Člověk a 

pracovní život-druhy 

podnikání, volba povolání 

9/Z/září/ČR-obyvatelstvo 

(zaměstnanost) 

 

prosinec-

leden 

 

 

 modelové situace: 

žáci dle zadaného 

povolání vypíší 

povinnosti 

zaměstnavatele 

(pracovní oděv, 

doba,...) 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

 

- uvede vlastní životní cíle a plány 

- vysvětlí vztahy mezi lidmi 

v rodině 

- rozumí pojmu dělba práce a 

činností 

- dokáže sestavit systém osobních 

hodnot 

 

 

Rodina a zákony  

 rodina 

rodiče a děti 

   

únor 

 

modelové situace: 

chování v rodině, 

řešení různých 

konfliktních situací 

-  

- rozliší a porovná úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede 

příklady jejich součinnosti 

- na příkladu chování 

prodávajících a kupujících 

vyloží podstatu fungování trhu 

- na příkladech objasní funkci a 

podobu peněz, uvede důvody, 

proč byly kovové  peníze 

nahrazeny papírovými 

- vysvětlí, jakou funkci plní banky 

a jaké služby občanům nabízejí 

- rozlišuje, ze kterých zdrojů 

pocházejí příjmy státu a do 

kterých oblastí stát směřuje své  

výdaje 

- diskutuje o příčinách důsledcích 

korupčního jednání 

 

Hospodaření 

 stát a národní hospodářství 

 státní rozpočet 

 záchytná sociální síť 

 peněžní ústavy 

 právní subjekty podnikání 

 korupce 

 

 

PT/4/Princip 

sociálního smíru a 

solidarity-aktivní 

spolupodílení dle 

svých možností na 

přetváření společnosti 

 

9/D/únor/Poválečná ČR 

 

březen-

duben 

 

 

 

 

 skupinová práce: 

projekt o fungování 

podniku na trhu 

(struktura 

managementu, 

příjmy,výdaje, atd.) 



Vzdělávací oblast: Člověk a společnost   

Vyučovací předmět:Občanská výchova          9. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora           VERZE 09/2013 
 

 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 

práce (není závazné) 

-  

- vyjmenuje nejzávažnější 

globální problémy současnosti, 

vyjádří na ně svůj názor, popíše 

jejich hlavní příčiny i možné 

důsledky pro život lidstva 

- uvede příklady některých 

projevů globalizace, porovná 

jejich klady a zápory 

- na konkrétních příkladech doloží 

nebezpečí nežádoucích 

společenských jevů 

- vysvětlí pojem terorismus 

- má přehled o národnostních 

menšinách v ČR 

 

 

Globální svět 

 globalizace 

 globální problémy 

současnosti 

 nežádoucí společenské jevy 

 národnostní menšiny 

 

 

PT/4/Multikulturalita-

multikulturalita jako 

prostředek vzáj. 

obohacování 

PT/4/Etnický původ-

rovnocennost všech 

etn. skupin a kultur; 

projevy rasové 

nesnášenlivosti 

 

 

9/D/červen/Globální 

problémy současnosti 

9/Z/duben/Globální 

problémy lidstva 

 

květen- 

červen 

  

 skupinová práce: 

projekt o současných 

globálních 

problémech lidstva 

 individuální práce: 

Čemu říci ne a 

proč?(literární 

podoba) 


