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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozumí systému našeho školství 

 zná školní řád, svá práva a povinnosti 

ve škole 

 uvědomuje si význam pečlivé přípravy 

na vyučování 

 uvědomuje si přínos školy na lidský život 

 život ve škole – naše škola, 

školní řád, význam vzdělávání pro 

život, režim dne 

6. 

VDO 

- občanská škola 

a společnost  

mapy, nástěnka, tabule, 

encyklopedie, počítač, denní tisk, 

televize, video, tematické 

kartičky, pracovní listy 

 

sledování aktualit, skupinové 

práce, samostatné práce , 

nacvičení tematických scének, 

diskuse, videozáznam, práce 

s webovými zdroji 

Projekt Občan 

 

VkZ, D, ČJ, Z, HV, Vv, Pč, Př, 

M 

 

 

PNJ:1, 5, 6, 7, 9, 10 

 zná strukturu obecního zřízení 

 uvede příklady místních tradic  

 vysvětlí význam komunálních voleb 

 obec, region, kraj OSV 

- poznávání lidí, 

mezilidské vztahy 

 rozlišuje složky životního prostředí 

 aktivně chrání ŽP 

 chrání kulturní a přírodní bohatsví 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 životní prostředí 

 

 ochrana přírody a životního 

prostředí – úcta k životu ve všech 

jeho formách, citový vztah člověka 

k přírodě, vnímání krásy 

a mnohotvárnosti přírody, 

zodpovědnost za životní prostředí 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

- problémy životního 

prostředí 

 vysvětlí význam státoprávních pojmů  

 zná významné památky, místa 

a osobnosti ČR 

 rozlišuje projevy vlastenectví od 

nacionalismu 

 objasní účel důležitých symbolů našeho 

státu 

 objasní, proč respektujeme jiné národy 

 vlast – naše vlast, české tradice, 

slavní předkové, co nás proslavilo 
VMEGS 

- jsme Evropané 

- občanská 

společnost a stát 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozeznává rozdíly mezi kulturami 

a jejich tradicemi, hodnotami a projevy 

 objasní pojmy masová kultura, 

prostředky masové komunikace, média 

 respektuje kulturní zvláštnosti 

 rozpozná projevy lidské nesnášenlivosti 

a zaujímá k nim aktivní postoj 

 kulturní život – kultura hmotná 

a duchovní, kulturní bohatství 

národa, masová kultura, kulturní 

instituce, rozdíly kultur 

 

 

 

 

6. 

OSV 

- mezilidské vztahy 

MuV 

- kulturní diference 

MeV 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

- interpretace vztahu 

mediálního sdělení 

a reality 

 

 zná základní práva dítěte 

 zaujímá aktivní postoj proti všem 

projevům lidské nesnášenlivosti 

 přiměřeně uplatňuje svá práva 

a respektuje práva druhých 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 lidská práva – rovnost 

a nerovnost lidí, základní lidská 

práva, práva dítěte, ochrana lidských 

práv 

 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a  optimizmus v životě 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

OSV 

- mezilidské vztahy 

 

MuV 

- princip sociálního 

smíru a solidarity 

mapy, nástěnka, tabule, 

encyklopedie, počítač, denní tisk, 

televize, video, tematické 

kartičky, pracovní listy 

 

sledování aktualit, skupinové 

práce, samostatné práce , 

nacvičení tematických scének, 

diskuse, videozáznam, práce 

s webovými zdroji 

Projekt Občan 

 

VkZ, D, ČJ, Vv, Pč, Př, M, 

 

 

PNJ:1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozeznává osobní a neosobní vztahy 

 používá své tělo jako nástroj 

sebevyjádření 

 uvědomuje si význam rodiny pro život 

člověka 

 zná zásady mezilidské komunikace 

a uplatňuje vhodné způsoby chování 

a komunikace v různých životních 

situacích 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 

vlastní zkušenosti a zážitky 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a nevyhýbá se 

řešení osobních problémů 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

uvede hlavní příjmy a výdaje 

domácnosti, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů 

 vztahy mezi lidmi – rodinný 

život, příbuzenství, manželství 

sňatek, rozvod, náhradní péče, 

rodinný rozpočet 

 partnerství, dominace 

a subdominace ve složitějších 

obměnách 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 vzájemné vztahy uskutečňované 

bez přímého tělesného kontaktu 

 rodina – poznání vlastní rodiny 

a jejích pravidel, práva a povinnosti 

v rodině, role v rodině, formulace 

nevyslovených pravidel a očekávání, 

hodnota rodiny, zlepšení atmosféry 

v rodině, komunikace v rodině, úcta 

k členům rodiny, úcta ke stáří 

 nakládání s penězi 

 rozpočet domácnosti, typy 

rozpočtu, jejich odlišnost 

 

 

 

6. 

OSV 

- mezilidské 

vztahy 

- komunikace 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozpozná sociální role a společenské 

vztahy 

 vysvětlí význam socializace 

 rozliší projevy nepřiměřeného chování 

 posoudí přínosy spolupráce lidí, objasní 

potřebu tolerance ve společnosti 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 život mezi lidmi – člověk 

a morálka, mravnost, pravidla 

společenského chování 

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 úcta k lidské osobě – lidská 

práva, zdroje lidských práv, 

svoboda, rovnost, potenciality 

člověka, pozitivní hodnocení 

druhých v obtížných situacích, 

občanská zralost 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka po 

důvodu, realizace svých práv, řešení 

konfliktu 

 

7. 

OSV 

- poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

MuV 

- lidské vztahy 

práce ve skupinách 

dramatizace 

modelové situace 

samostatné práce 

diskuse 

internet 

Projekt Občan 

mapy, počítač  

VkZ, D, ČJ, Vv, Pč, M 

PNJ 4, 5, 6, 9, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 objasní význam společenského styku 

 umí se společensky chovat 

 charakterizuje základní součástí kultury 

 člověk a kultura – umění, 

náboženství, móda 

 etické hodnoty – zdroje etiky, 

osobní odpovědnost, smysl života, 

aplikace mravních zásad a hodnot, 

ctnosti, svědomí a jeho rozvoj 

7. 

MuV 

- kulturní diference 

 

 rozliší režimy demokratické 

a autokratické, umí uvést příklady 

možnosti občana podílet se na veřejných 

záležitostech 

 řízení společnosti VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

mapy, počítač 

Z, D, JČ, VkZ, PČ, PŘ, M 

 objasní význam a podstatu Evropské 

unie 

 popíše výhody spolupráce států 

 objasní význam OSN a NATO  

 uvede příklady činnosti mezinárodních 

společenství (UNESCO,UNICEF,WHO) 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich 

 evropská integrace 

 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí třetího 

světa, vztah k menšinám, využití 

prosociálnosti v multikulturní 

společnosti, pozitivní vztah 

k diverzitám 

 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- objevujeme svět a 

Evropu 

- jsme Evropané 

 vysvětlí pojem globalizace, porovná 

jejich klady a zápory 

 uvede některé globální problémy a odliší 

je od lokálních, uvádí možná řešení 

 uvede oblasti konfliktu ve světě, zná 

pojem terorismus 

 

 

 mezinárodní vztahy – 

globalizace, glob. problémy 

 globální svět 

VMEGS 

- objevujeme svět a 

Evropu 

MuV 

- lidské vztahy 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 popíše jak lze usměrnit a kultivovat 

charakterové vlastnosti 

 rozvíjí osobnostní přednosti a překonává 

osobnostní nedostatky, pěstuje zdravou 

sebedůvěru 

 je schopen lépe poznávat a hodnotit 

vlastní osobnost 

 objasní, čím se odlišují lidé v prožívání 

životních situací 

 uvede příklady, jak se vyhnout, čelit, 

náročným životním situacím a překonat 

je 

 objasní, jak může realističtější poznání 

a hodnocení vlastní osobnosti pozitivně 

ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi i kvalitu života 

 uplatňuje návyky správného držení těla 

a dovednosti přirozeného pohybu nejen 

při výuce, ale i v běžném životě 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 člověk a citový život – citové 

vztahy, náročné životní situace 

 osobnostní rozvoj – člověk 

a dospívání, změny tělesné a citové, 

rozvoj schopností a sociální rozvoj, 

etapy lidského života 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve veřejném 

životě, vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

 přístup k vlastnímu tělu 

v měnících se podmínkách dospívání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

OSV 

- osobnostní rozvoj 

- mezilidské vztahy 

- sociální rozvoj 

práce ve skupinách 

dramatizace 

modelové situace 

diskuse 

internet 

Projekt Občan 

počítač, denní tisk 

D, JČ, VV, PČ, PŘ, VkZ 

PNJ 1, 3, 4, 9 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 vysvětlí občanské soužití, jeho 

porušování, sankce 

 vysvětlí význam smluv, pojištění 

a sociálního zabezpečení 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 provádí jednoduché právní úkony 

 zná pojmy, smlouva, koupě, oprava, 

pronájem 

 na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního 

a bezhotovostního placení 

 na příkladu ukáže tvorbu ceny jako 

součet nákladů, zisku a DPH 

 objasní vliv nabídky a poptávky na 

tvorbu ceny a její změny 

 popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

uvede hlavní příjmy a výdaje 

domácnosti, rozliší pravidelné 

a jednorázové příjmy a výdaje, zváží 

nezbytnost jednotlivých výdajů 

 vysvětlí, jak se bránit v případě porušení 

práv spotřebitele 

 uvede příklady použití debetní a kreditní 

platební karty, vysvětlí jejich omezení 

 uvede a porovná nejčastější způsoby 

krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, 

leasing) 

 člověk a občanský život - 

občanský zákoník a občanské právo, 

majetek a vlastnictví 

 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

 

 základní práva spotřebitelů 

 nakládání s penězi 

 tvorba ceny 

 inflace 

 rozpočet domácnosti, typy 

rozpočtu, jejich odlišnosti 

 služby bank, aktivní a pasivní 

operace 

 pojištění 

 

8. 

OSV 

- hodnoty, postoje, 

praktická etika 

VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

práce ve skupinách 

dramatizace 

modelové situace 

diskuse 

internet 

Projekt Občan 

počítač, denní tisk 

VkZ, D, JČ, VV, PČ, PŘ, M 

PNJ 1, 4,  9, 10 



Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

332 

 

Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 vysvětlí význam úroku placeného 

a přijatého, uvede nejčastější druhy 

pojištění a navrhne, kdy je využit  

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu 

 

8. 

  

 dodržuje právní ustanovení, která se na 

něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

 vysvětlí význam pojmu právní stát 

 objasní důsledky nedodržování právních 

norem 

 objasní význam a úkoly soudů, 

prokuratury, advokacie a notářství 

 rozliší rozdíl mezi veřejným 

a soukromým majetkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 člověk, stát a právo – právní 

vztahy, právní řád a ochrana, 

fungování právních institucí 

 korupce 

VDO 

- formy participace 

občanů v politickém 

životě 

práce ve skupinách 

dramatizace 

modelové situace 

diskuse 

internet 

Projekt Občan 

počítač, denní tisk 

D, JČ, M, VkZ, Z 

PNJ 1, 4, 5, 6, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozlišuje typy a formy států, složky státní 

moci, výhody demokratického způsobu 

řízení státu  

 vyloží smysl voleb do zastupitelstev 

 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 

složek státní moci ČR, orgánů 

a institucí, které se podílejí na správě 

státu, krajů i obcí 

 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 

práv spotřebitele a respektuje práva 

a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a svobod, 

rozumí povinnostem občana při 

zajišťování obrany státu 

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 

přestupek a trestní čin, uvede jejich 

příklady, diskutuje o příčinách 

a důsledcích korupčního jednání 

 

 

 

 

 

 

 člověk,stát a právo – stát, druhy 

států, demokratický stát a diktatura, 

dělba státní moci, politika, volby, 

referendum 

 obrana státu 

 protiprávní jednání, druhy 

a postihy protiprávního jednání 

včetně korupce, trestní postižitelnost, 

porušování předpisů v silničním 

provozu, porušování práv 

k duševnímu vlastnictví 

 právo v každodenním životě, 

význam právních vztahů, důležité 

právní vztahy a závazky z nich 

vyplývající, základní práva 

spotřebitele, styk s úřady 

9. 

VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

- principy demokracie 

jako forma vlády a 

způsobu 

rozhodování 

- formy participace 

občanů v pol. životě 

 

práce ve skupinách 

dramatizace 

modelové situace 

samostatné práce 

diskuze 

internet 

Projekt Občan 

portfolio, počítač, denní tisk, 

video 

D, ČJ, VV, PČ, Z, M 

 

PNJ 4, 6, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 zdůvodní význam zodpovědné volby 

povolání 

 vysvětlí souvislost mezi vzděláním 

a povoláním 

 umí se orientovat v základech pracovního 

trhu 

 zná základy péče o zaměstnance 

 objasní pojmy zákoník práce, pracovní 

proces, pracovní poměr 

 mezinárodní vztahy a globální svět 

 popíše vliv začlenění 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 nímž má 

vztah ČR, posoudí jejich význam ve 

světovém dění a popíše výhody spolupráce 

mezi státy včetně zajišťování obrany státu 

a účasti v zahraničních misích 

 objasní roli ozbrojených sil při 

zajišťování mezinárodní vztahy, globální 

světobrany státu a při řešení krizí 

nevojenského charakteru 

 

 člověk a pracovní život – 

příprava na budoucí povolání, 

zákoník práce, péče státu 

i zaměstnavatelů o zaměstnance 

 Evropská integrace – podstata, 

význam, výhody 

 Evropská unie a ČR 

 Mezinárodní spolupráce – 

ekonomická, politická 

a bezpečnostní 

 Spolupráce mezi státy a její 

výhody 

 Významné mezinárodní 

organizace 

 Rada Evropy, NATO, OSN 

 Globalizace – projevy, klady 

a zápory 

 Významné globální problémy 

způsoby včetně válek a terorismu, 

možnosti jejich řešení 

 

 

9. 

 PČ 

 

PNJ 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví,včetně duševního vlastnictví, 

a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

 dodržuje zásady hospodárnosti vyhýbá se 

rizikům při hospodaření s penězi 

 porovnává úlohu výroby, obchodu 

a služeb 

 objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu 

ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, 

popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb 

 pochopí základní složky státního rozpočtu 

i jeho fungování 

 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  

 na příkladu ukáže tvorbu ceny jako 

 člověk, stát a hospodářství – 

tržní hospodářství a podnikání, hosp. 

politika státu 

 rozpočet státu, typy rozpočtu 

a jejich odlišnosti, význam daní 

 banky a jejich služby – aktivní 

a pasivní operace, úročení, pojištění, 

produkty finančního trhu pro 

investování a pro získávání 

prostředků 

 principy tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 

inflace, podstata fungování trhu, 

nejčastější právní formy podnikání 

 výroba, obchod, služby – jejich 

funkce a návaznost 

 principy tržního hospodářství – 

nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, 

inflace, podstata fungování trhu 

 

9. 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy ŽP 

 

práce ve skupinách 

dramatizace 

modelové situace 

samostatné práce 

diskuze 

internet 

Projekt Občan 

portfolio, počítač, denní tisk, 

video 

 

D, ČJ, VV, PČ, PŘ, M, Z, INF 

 

PNJ 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

součet nákladů, zisku a DPH 

 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 

uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, 

rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 

a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých 

výdajů v hospodaření domácnosti 

 objasní princip vyrovnaného, 

schodkového a přebytkového rozpočtu 

domácnosti, dodržuje zásady  

 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 

 nakládání s penězi 

 tvorba ceny 

 hospodaření - rozpočet 

domácnosti, úspory,investice, 

úvěry, splátkový prodej, leasing 

typy rozpočtu, jejich odlišnosti, 

význam daní 

 základní práva spotřebitelů 

 služby bank, aktivní a pasivní 

operace, úročení, produkty 

finančního trhu pro investování 

a pro získávání prostředků 

 pojištění 

 úročení 

9. 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti 

 vysvětlí, jak se bránit v případě porušení 

práv spotřebitele 

 na příkladech ukáže vhodné využití 

různých nástrojů hotovostního 

a bezhotovostního placení 

 na příkladech uvede použití debetní 

a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 

omezení 

 uvede a porovná nejčastější způsoby krytí 

deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) 

 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 

 

9. 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Výchova k občanství Občanská výchova 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 objasní potřebu tolerance ve společnosti 

 objasní potřebu dodržování zásad 

ochrany duševního vlastnictví 

 je si vědom smyslu vlastního života 

 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své 

jednání a chování 

 posoudí vliv osobních vlastností na 

dosahování individuálních a společných 

cílů a překonávání překážek 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 je vnímavý k sociálním problémům, 

v kontextu své situace a svých možností 

přispívá k jejich řešení 

 zhodnotí a na příkladech doloží význam 

vzájemné solidarity mezi lidmi, vytváří 

své možnosti, jak může v případě potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 

v situacích ohrožení a obrany státu 

 životní perspektivy – rozměry 

lidského života, smysl života, životní 

cesty a cíle, sebepoznání, kvalita 

života 

 otevřená komunikace  

 úcta k lidské osobě  

 asertivní chování – přijatelný 

kompromis, konstruktivní kritika, 

přijetí pochvaly, požádání 

o laskavost, stížnost, otázka 

po důvodu, realizace svých práv, 

řešení konfliktu 

 obrana před manipulací - 

asertivní techniky – manipulace, 

vysvětlení a nácvik jednotlivých 

asertivních technik 

 pozitivní vzory versus 

pochybné idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, 

prosociální vzory ve veřejném životě, 

vzory ve vlastní rodině, vliv 

zobrazených vzorů a vhodné literární 

prameny, smysl autority, vztah 

k autoritě 

 iniciativa ve ztížených 

podmínkách – pozitivní formulace 

problému, pomoc anonymnímu 

člověku, veřejná osobní angažovanost 

9. 

MuV 

- kulturní diference 

EV 

- vztah člověka k ŽP 

MeV 

- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních sdělení 
OSV 

- osobnostní 

a morální rozvoj 

portfolio, počítač, denní tisk, 

video 

 

D, ČJ, VV, PČ, PŘ, M, VkZ 
 

PNJ 1, 4, 5, 7, 10 

 


