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Charakteristika vyučovacího předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět občanská výchova je vyučován ve všech ročnících 2. stupně 1 hodinu 

týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru občanská 

výchova, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školu a související 

očekávané výstupy průřezových témat. Předmět občanská výchova rozšiřuje a prohlubuje 

dosavadní vědomosti a dovednosti žáků ve společenskovědní oblasti. Obsah předmětu je 

členěn do tematických celků, v jejichž rámci je učivo dále děleno do orientačních bloků 

základního a rozšiřujícího učiva. Jeho rozsah a hloubku vyučující zváží s ohledem na aktuální 

úroveň poznávacích schopností žáků a jejich dosavadní životní zkušenost. Učivo je vybíráno 

s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám i ke vzdělávacím potřebám a zájmům žáků. Témata 

se společnými prvky jsou propojována a jsou využívány aktivizující formy a metody výuky. 

Dovednosti, které si žáci v jeho rámci osvojují, jsou důležité pro vzdělávání a umožňují 

získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. 

Žáci jsou rozděleni do pracovních skupin a každou hodinu má daná skupinka výstup. Ten 

obsahuje aktuality, referát, otázky všeobecných znalostí, dramatizaci modelových situací, 

diskusi a rozbor s vyzdvižením výchovného cíle. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních 

dovedností. K učivu jsou zařazena témata prevence negativních jevů. Další možnosti 

získávání poznatků, které jsou využívány, jsou internet, video, besedy a exkurze. 

Občanská výchova směřuje k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáků. 

V návaznosti na učivo prvouky, vlastivědy a dalších předmětů orientuje žáky ve významných 

okolnostech společenského života a seznamuje je s postavením jednotlivců ve struktuře 

společenských vztahů. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky a osobního života 

žáků s informacemi z dalších zdrojů, dílčí podněty hlouběji objasňuje, zdůvodňuje a dále 

rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje 

k důležitým oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí modely 

chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje u žáků 

vědomí odpovědnosti za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za 

kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Otvírá cestu 

k sebepoznávání a přijímání pozitivních životních hodnot. 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení  

 žák hledá, třídí informace 

 uvádí věci do souvislosti 

 poznává smysl a cíl učení 

 umí posoudit vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů  

 všímá si situace ve škole 

 rozpozná problém a přemýšlí o řešení 

 hledá informace 

 

Kompetence komunikativní 

 vyjadřuje své myšlenky a názory 

 umí naslouchat 

 využívá informační prostředky ke komunikaci se světem 

 

Kompetence sociální a personální 

 pracuje ve skupině 

 vytváří příjemnou pracovní atmosféru 

 přispívá k diskusi 

 ovládá a řídí své jednání 

 

Kompetence občanské 

 schopnost empatie 

 respektuje zákony a společenské normy 

 chrání kulturní a historické památky 

 jedná v zájmu ochrany přírody 

 

Kompetence pracovní 

 využívá zkušenosti pro svůj rozvoj 

 rozhoduje uvážlivě o profesním zaměření 


