Příloha č.7
Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

Člověk a společnost
Výchova k občanství
osmý

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK
-objasní,jak může realističtější
poznání a hodnocení vlastní
osobnosti 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
-rozlišuje nejčastější typy a formy
státu,objasní výhody
demokratického způsobu řízení
státu pro každodenní život
občanů,vyloží smysl voleb do
zastupitelstev v demokratických
státech
- popíše povinnosti a práva občanů
ČR
- přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva druhých lidí,
posoudí význam ochrany lidských
práv a svobod včetně práv
spotřebitele
-uvede příklady korupčního
jednání, diskutuje o příčinách,
důsledcích a řešení korupčního
jednání v konkrétních situacích
- dodržuje právní ustanovení, která
se na něj vztahují a uvědomuje si
rizika jejich porušování

Vzdělávací oblast:
Vyučovací předmět:
Ročník:

UČIVO – OBSAH
- podobnost a odlišnost lidí projevy chování,rozdíly v myšlení
a jednání,osobní vlastnosti a
dovednosti,charakter,osobní
potenciál
- osobní rozvoj - životní cíle a
plány,adaptace na životní
změny,sebezměna,význam
motivace,aktivity,vůle a osobní
kázně při seberozvoji
- právní základy státu,principy
demokracie - znaky státu,typy a
formy státu,státní občanství
ČR,Ústava ČR,složky státní moci,
obrana státu
-význam a formy voleb do
zastupitelstev
- lidská práva - základní lidská
práva, práva spotřebitele ,práva
dítěte,jejich ochrana,poškozování
lidských práv,šikana,diskriminace
- protiprávní jednání – druhy a
postihy protiprávního jednání,
trestní postižitelnost, korupce
- právo v každodenním životě –
význam právních vztahů, právní
vztahy a závazky z nich
vyplývající,styk s úřady

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
OSV - vztahy mezi lidmi; řešení
problémů

OSV - sebepoznávání;
seberegulace

OSV - psychohygiena; kooperace
VDO - principy demokracie jako
formy vlády a způsobu
rozhodování

VDO - občanská společnost;
občan, občanská společnost a stát

Člověk a společnost
Výchova k občanství
devátý

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
ŽÁK
-přiměřeně uplatňuje svá práva a
respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí,posoudí
význam ochrany lidských práv a
svobod
-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
-zhodnotí a na příkladech doloží

UČIVO – OBSAH
Stát a právo
- právní řád ČR - význam a
funkce právního řádu,orgány
právní ochrany občanů,soustava
soudů,právní norma,publikování
právních předpisů
- státní správa a samospráva orgány a instituce státní správy a
samosprávy,jejich úkoly
-kolektivní obrana státu a úkoly
Armády ČR

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
VDO - princip sociálního smíru a
solidarity

význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti
v případě potřeby pomáhat lidem
v nouzi a v situacích ohrožení a
obrany státu
- rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu
-rozlišuje a porovnává různé formy
vlastnictví , včetně duševního a
způsoby jejich ochrany
-dodržuje zásady hospodárnosti
domácnosti, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje
-objasní princip vyrovnaného,
schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti
-ukáže na vhodné použití
hotovostního a bezhotovostního
placení, použití debetní a kreditní
platební karty
-vysvětlí, jakou funkci plní banky a
jaké služby nabízejí
-vyloží podstatu fungování trhu,
vliv poptávky,nabídky na tvorbu
cen,ukáže na tvorbu cen jako
součet nákladů, zisku a DPH
-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 a porovnává úlohu
výroby ,obchodu a služeb
-popíše vliv začlenění ČR do EU
na každodenní život občanů,uvede
příklady práv občanů ČR v rámci
EU
-uvede některé významné
mezinárodní organizace a
společenství,k nimž má vztah ČR
-uvede příklady mezinárodního
terorismu,zaujme vlastní postoj ke
způsobům jeho potírání
-uvede některé globální problémy
současnosti,vyjádří na ně svůj
názor a popíše jejich hlavní příčiny
a možné důsledky
-objasní souvislosti globálních a
lokálních problémů,uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení
globálních problémů na lokální
úrovni-v obci,regionu
-objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při
řešení krizí nevojenského
charakteru
-uvede příklady zahraničních misí
AČR

Stát a hospodářství
- majetek a vlastnictví –formy
vlastnictví,hmotné a duševní
vlastnictví,hospodaření
s penězi,majetkem a různými
formami vlastnictví
- peníze –funkce a podoby
peněz,formy placení
- hospodaření- rozpočet
domácnosti,úspory,
investice,úvěry,splátkový
prodej,leasing,rozpočet státu,
význam daní
-banky a jejich služby-aktivní a
pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro
investování a pro získávání
prostředků
- výroba; obchod a služby-jejich
funkce a návaznost
- principy tržního hospodářství
–nabídka,poptávka,trh,tvorba ceny,
inflace, podstata fungování
trhu,nejčastější právní formy
podnikání

Mezinárodní vztahy,globální svět
- evropská integrace podstata,význam,výhody,Evropská
unie a ČR
- mezinárodní spolupráceekonomická,politická a
bezpečnostní spolupráce mezi
státy,její výhody,významné
mezinárodní organizace
- globalizace - projevy,klady a
zápory,významné globální
problémy včetně válek a terorismu
-role ozbrojených sil při
zajišťování obrany státu

EV - lidská aktivita a problémy
životního prostředí
EGS - jsme Evropané

