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VZDĚLÁVACÍ OBLAST:  Člověk a společnost 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Výchova k občanství 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.34 Společenskovědní seminář 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Společenskovědní seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozvíjení a upevňování dovedností 

nezbytných pro orientaci žáků v sociální realitě. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Společenskovědní seminář, který tématicky navazuje na vyučovací předměty Občanská výchova a Rodinná výchova, si 

mohou zvolit žáci 8. a 9. tříd. Výuka probíhá blokově s dvouhodinovou čtrnáctidenní dotací většinou v kmenových třídách, 

příležitostně ve školní knihovně nebo učebně informatiky, výjimečně v terénu. Během semináře žáky motivujeme, 

povzbuzujeme a při skupinových aktivitách podporujeme jejich vzájemnou kooperaci. Podkladem hodnocení jsou výstupy 

prací žáků a přístup (příprava) k aktivitám na semináři, klademe důraz na průběžné ústní hodnocení. 

Výuka Společenskovědního semináře směřuje k:  

− rozvíjení a upevňování morálních kvalit 

− sebeuvědomění a sebereflexi 

− mezilidské toleranci 

− kritickému myšlení a věcné argumentaci v kontextu každodenního života 

− uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů 
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− získávání orientace v kulturní pestrosti celého světa 

− podněcování zájmu o poznávání různých aspektů lidské kultury 

− myšlení v lokálních i globálních souvislostech 

−  využívání vhodných technologií při vyhledávání, výběru a zpracovávání informací 

 
 

KOMPETENCE K U ČENÍ: 

 

Učitel: 
− vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a tím i za jejich budoucnost 

− učí žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti 

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

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− podporuje tvořivost 

− podporuje kooperaci při řešení problému 

− podporuje netradiční řešení problému 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− vede žáky k naslouchání druhým 

− neustále zdůrazňuje etické zásady v mezilidské komunikaci 

− klade důraz na kulturu komunikace a projevu 

− rozvíjí schopnost pravdivé a věcné argumentace 
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− vede žáky k  tomu, aby otevřeně a slušnou formou vyjadřovali svůj názor 

− vede žáky k pozitivní prezentaci své osoby na veřejnosti 

− učí žáky asertivnímu chování 

 

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− podporuje skupinovou výuku a kooperativní vyučování, které pojímá různorodost třídního kolektivu jako výhodu 

− rozvíjí schopnost žáků pracovat v týmu a zastávat v něm různé role 

− učí žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci a význam ostatních členů týmu 

− netoleruje projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu 

 

 
 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− netoleruje sociálně patologické projevy chování 

− netoleruje agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů 

− netoleruje nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci 

− vede žáky k sebeúctě a úctě k ostatním lidem 

− problémy řeší věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti 

− v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňuje prvky pozitivní motivace 
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KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 

− vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

− vždy pochválí kvalitně odvedenou práci, v opačném případě konstruktivní kritikou poukáže na její nedostatky 

− při výuce vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

− důsledně vede žáky k dodržování vymezených pravidel 

 



Vzdělávací oblast: 
Vyučovací předmět:Společenskovědní seminář         8. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
- prostřednictvím dostupných 

informačních zdrojů (noviny, 
časopisy, televize nebo internet) 
se seznámí s různými 
reklamními strategiemi 

- vytvoří reklamní plakát 
- pomocí modelových situací 

rozezná principy fungování 
reklamy 

 
- účastní se diskusního pořadu na 

aktuální téma 
- dokáže formulovat a obhajovat 

svůj názor 
- spolu se spolužáky připraví 

zpravodajskou relaci, která bude 
obsahovat informace z různých 
oblastí lidského života 

 

Masmédia 
• reklama 
• diskuze 
• zpravodajství 

    

- prostřednictvím filmové ukázky 
vyhodnocuje různé druhy umění 

- spolu se spolužáky vytvoří 
vlastní divadelní představení 

- pomocí odborné literatury se 
seznámí s tradicemi a zvyky 
svého kraje 

- porovnává tradice a zvyky 
různých kultur 

Kultura 
• divadlo 
• zvyky a tradice 

 

    



Vzdělávací oblast: 
Vyučovací předmět:Společenskovědní seminář         9. ročník 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák: 
- analyzuje zhlédnuté projevy 

společenského chování 
- formuluje základní pravidla 

společenského chování 
- na modelových situacích 

předvede zvládnutí základů 
společenského chování 

 

Společenské chování 
• představování 
• přijímací pohovor 
• telefonování 
• kouření 
• pozdravy 
• pozvání 
 
 

    

- analyzuje projev svých spolužáků 
- předvede vlastní projev na 

aktuální téma 
- usiluje o konstruktivní kritiku a 

sebekritiku v oblasti mluveného 
projevu 

 

Rétorika     


