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Tímto dodatkem se nahrazují, mění nebo doplňují jednotlivé části učebních osnov 

vyučovacího předmětu výchova k občanství na nižším stupni gymnázia takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2 Výchova k občanství 

Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Výchova k občanství byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Výchova 

k občanství, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost.  

Předmět má vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do 

života demokratické společnosti. Zaměřuje se na vytváření kvalit, které souvisí s orientací žáků 

v sociální realitě a jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Vede žáka 

k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření pravdivé představy o sobě samém, 

k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního 

úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému zkoumání vlivu vzorů při vytváření 

vlastního světonázoru, k pochopení základních environmentálních ekologických problémů a 

souvislostí moderního světa.  

Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností 

důležitých politických institucí a orgánů, včetně činnosti armády, a ukazuje možné způsoby zapojení 

jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla 

společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. 

Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou 

odpovědnost.  

Pomáhá žákům vytvářet vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu 

okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně 

kolektivní obrany. Výchova k občanství také přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a orientaci ve 

světě financí i k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných 

událostech. 

 

Časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět Výchova k občanství se vyučuje jako samostatný předmět během všech 

čtyř ročníků (prima až kvarta). Hodinová dotace činí 1 hodinu týdně. Výuku na tomto stupni může žák 

ukončit minimaturitou z tohoto předmětu. 

 



Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Učitel: 

 zadává či nabízí žákům k výběru společenskovědní témata, která žáci zpracovávají 

samostatně nebo ve skupinách s pomocí literatury, internetu a jiných médií formou 

referátů či seminárních prací 

 konzultuje s žáky problémy v průběhu zpracovávání témat a vytváří prostor pro 

prezentaci výsledků jejich práce před spolužáky 

Žák: 

 na vhodně zvolených ukázkách formuluje vlastní teze, aplikuje teoretické znalosti, 

provádí syntézu, zobecňuje, vyvozuje a formuluje závěry 

 sleduje aktuální společenské a politické situace doma i ve světě a učí je správně 

parafrázovat, kriticky vyhodnocovat, posuzovat jejich věrohodnost, porovnávat jejich 

kvalitu, rozpoznávat informace neúplné, zkreslující, manipulující apod. 

 

Kompetence k řešení problému 

Učitel: 

 navozuje situace, v nichž žáci analyzují vybraný společenský problém, navrhují vlastní 

postupy řešení a v procesu řešení problému si vytváří různá schémata či mentální 

mapy 

Žák: 

 prostřednictvím dramatizací, hraní rolí, skupinové práce či diskusí vytváří příležitosti 

k tomu, aby promýšleli různé životní scénáře k určité modelové situaci a dokázali 

individuálně a skupinově hodnotit daný problém 

 prostřednictvím filmů, literatury, experimentu pozorují jednání a chování lidí 

v různých životních situacích a domýšlí možné příčiny a následky 

 

 

 



Kompetence komunikativní 

Učitel: 

 vytváří modelové situace, ve kterých učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, 

uvádět argumenty a nalézat protiargumenty, obhajovat vlastní stanovisko, 

vyjednávat, dosahovat konsenzu, nebo nalézat kompromisní řešení 

Žák: 

 simuluje diskusi z rodinného i společenského a politického prostředí  

 osvojují si pravidla efektivního, etického a věcně správného dialogu 

 připravují si úkoly, na kterých se učí efektivní a společensky vhodné komunikaci 

prostřednictvím dopisu, telefonu, mobilní textové zprávy (SMS) a elektronické pošty 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

 navozuje dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině a 

ovlivňovat kvalitu společné práce 

Žák: 

 podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a přispívá 

k upevňování mezilidských vztahů 

 pěstuje si vnitřní disciplínu, která mu umožňuje uplatňovat prospěšné návyky a 

potlačovat zlozvyky 

 

Kompetence občanské 

Učitel: 

 vede žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění ve městě účastí v soutěžích a na 

výstavách 

 rozvíjí u žáků chápání základních principů zákonů, společenských norem a chovaní 

podle nich 

Žák: 

 respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví 



 snaží se pochopit základní ekologické souvislosti 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

 vede žáky k využití znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí v zájmu 

svého rozvoje a přípravy na budoucnost zadáváním samostatných prací 

Žák: 

 plní povinnosti a závazky 

 dodržuje určitá pravidla 



Výchova k občanství              prima 

            

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 zapojuje se do 

společných činností 

žáků v rámci třídy, 

školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

 

 uvede vzájemný vztah školy a obce 

 uvede významné památky obce 

 vysvětlí funkci správních orgánů obce 

a kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše obec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSV: 

Sebepoznání a sebepojetí (moje 

učení); seberegulace a 

sebeorganizace (plánování 

učení a studia); psychohygiena 

(dobrá organizace času) 

 

Mezilidské vztahy (vztahy a 

naše skupina/třída);  

 

Komunikace (dialog – vedení 

dialogu, jeho pravidla a řízení, 

typy dialogů) 

 

Kooperace a kompetice (rozvoj 

individuálních a sociálních 

dovedností pro etické zvládání 

situací soutěže, konkurence 



Výchova k občanství                     prima 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání 

 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 

nacionalismu 

Žák: 

 vysvětlí pojem národ 

 vyjmenuje státní symboly a vysvětlí 

jejich význam 

 uvede příležitosti, při kterých se 
používají 

 

 Naše vlast, náš region, náš kraj  VDO: 

Občanská společnost a škola (způsoby uplatňování 
demokratických principů a hodnot v každodenním 

životě školy – význam aktivního zapojení žáků do 

žákovské samosprávy – žákovských rad či 
parlamentů) 

 

Občan, občanská společnost a stát (úloha občana 
v demokratické společnosti) 

 

 

 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 

v různých životních situacích, případné neshody 
či konfliky 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 

 posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce 
lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování 

některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

 
 

Etická výchova 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 definuje pravidla a normy chování 

 uvědomuje si rovnost a nerovnost 
lidí 

 uvede příklady životních rolí 

 uvede příklady odlišných názorů 

a zájmů v rodině a skupině 
vrstevníků 

 objasní důsledky nedodržování 
společenských norem 

 Lidská setkání a vztahy mezi lidmi Principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

rozhodování (demokratické způsoby řešení 
konfliktů a problémů v osobním životě i ve 

společnosti)  

 

 VEG 

Jsme Evropané (čtyři svobody a jejich dopad na 
život jedince) 

 



Výchova k občanství              prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák 

 rozlišuje nejčastější 

typy a formy států a 

na příkladech 

porovná jejich znaky 
 

 popíše vliv začlenění 

ČR do EU na 

každodenní život 

občanů, uvede 

příklady práv občanů 

ČR v rámci EU i 

možných způsobů 

jejich uplatňování 

 

 

Žák 

 vyjmenuje znaky, typy, formy státu 

 

 

 

 

 

 vyjmenuje hlavní důvody, které vedou 

státy k mezinárodní spolupráci 

 vyjmenuje členské státy EU 

 

 Právní základy státu 

 

 

 

 

 

 

 

 Evropská integrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství                        prima 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 spolupracuje i 

v obtížných 

sociálních situacích 

 analyzuje etické 

aspekty různých 

životních situací  

 se rozhoduje 

uvážlivě a vhodně 

v každodenních 

situacích a nevyhýbá 

se řešení osobních 

problémů 

 aplikuje postoje a 

způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské 

vztahy 

 spolupracuje i 

v obtížných 

sociálních situacích 

Etická výchova: 

Žák: 

 umí vést dialog 

 komunikuje ve ztížených podmínkách 

 aktivně naslouchá druhým 

 uplatňuje životní hodnoty 

 

 Lidská setkání a vztahy mezi lidmi 

 

 



Výchova k občanství              prima 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

Školní výstup Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 

Výchova ke zdraví 

 

Žák: 

 respektuje přijatá pravidla 

soužití mezi spolužáky i 

jinými vrstevníky a 

připívá k utváření 

dobrých mezilidských 

vztahů 

 respektuje změny 

v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje; 

kultivovaně se chová k 

opačnému pohlaví 

 vyjádří vlastní názor 

k problematice zdraví a 

diskutuje o něm v kruhu 

vrstevníků, rodiny i 

nejbližším okolí 

 samostatně využívá 

osvojené kompenzační a 

relaxační techniky a 

sociální dovednosti k 

regeneraci organismu, 

překonávání únavy a 

předcházení stresovým 

situacím 

 vysvětlí na příkladech 

přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním a 

sociálním zdravím; 

vysvětlí vztah mezi 

uspokojováním 

základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví 

 

 

Žák: 

 popíše pravidla, jimiž se řídí vztahy ve 

škole, rodině apod. 

 je veden k zodpovědnosti za vlastní 

jednání a chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 předchází stresu, zvládá stres, vyjmenuje 

možnosti vyhledání odborné péče 

 uvede příklady základních lidských 

potřeb a vhodně přiřadí hodnotu zdraví 

 

 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

 vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - 

rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek 

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - 

respektování sebe sama i druhých, přijímání názoru 

druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, 

aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 

komunikace a kooperace v různých situacích, dopad 

vlastního jednání a chování 

 

 

 

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení 

a zvládání stresu, hledání pomoci při problémech 

 tělesná a duševní hygiena 

 

HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ 

 celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – složky 

zdraví a jejich interakce, základní lidské potřeby a 

jejich hierarchie 

 

 



Výchova k občanství             sekunda 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 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 

 rozpoznává netolerantní, 

rasistické, xenofobní a 

extremistické projevy 

v chování lidí a zaujímá aktivní 

postoj proti všem projevům 

lidské nesnášenlivosti 

 

 

 

Etická výchova 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně 

v každodenních situacích a 

nevyhýbá se řešení osobních 

problémů 

 aplikuje postoje a způsobilosti, 

které rozvíjejí mezilidské 

vztahy 

 

 

Žák: 

 rozliší záporné a kladné životní 

hodnoty  

 vysvětlí pojem sociální 

spravedlnost 

 vyjmenuje mravní hodnoty 

 pojmenuje, jak se vypořádává 

s výčitkami svědomí 

 uvede příklady kompromisu mezi 

spolužáky, členy rodiny 

 sestaví seznam základních práv 

pro každého člověka 

 vyjmenuje specifická lidská práva 

 zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi 

 

 

 vyjmenuje mravní hodnoty 

 pojmenuje svůj problém, navrhuje 

jeho řešení 

 zpětně hodnotí své chování a 

postoje, stejně tak svých 

spolužáků 

 

 

 

 Zásady lidského soužití   

 



Výchova k občanství                         sekunda 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 

Žák: 

 rozpoznává projevy záporných charakterových 

vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky hodnotí a 

vhodně koriguje své chování a jednání 

 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 

 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 

volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 

osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své 

situace a svých možností přispívá k jejich řešení 

Žák: 

 vyjmenuje své kladné 

charakterové vlastnosti 

 vyjmenuje, jaké 

charakterové vlastnosti si 

cení u druhých 

 

 uvede příklady svého 

kritického a logického 

myšlení 

 popíše, jaké má schopnosti 

pro své budoucí povolání 

 uvede, jakým způsobem se 

snaží upevňovat svou vůli 

 popíše, jak rozvíjí svou 

samostatnost a vytrvalost 

 podobnost a 

odlišnost lidí  

 

 

 

 

 vnitřní svět 

člověka 

 

 

 

 osobní rozvoj 

 OSV: 

Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy 

k druhým lidem) 

 

Poznávání lidí (chyby při poznávání lidí); 

mezilidské vztahy (chování podporující 

dobré vztahy, empatie a pohled na svět 

očima druhého, respektování, podpora, 

pomoc); komunikace (komunikace 

v různých situacích) 

 

 VDO: 

Občanská společnost a škola (formy 

participace žáků na životě místní 

komunity) 

 

 VEG 

Evropa a svět nás zajímá (naši sousedé 

v Evropě) 

 

Objevujeme Evropu a svět (Evropa a 

svět) 

 

 MKV 

Kulturní diference (základní problémy 

sociokulturních rozdílů v České 

republice a v Evropě) 

 



Výchova k občanství             sekunda 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

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  

 rozlišuje, ze kterých zdrojů 

pocházejí příjmy státu, do 

kterých oblastí stát směřuje 

své výdaje, uvede příklady 

dávek a příspěvků, které ze 

státního rozpočtu získávají 

občané 

 na příkladech ukáže vhodné 

využití různých nástrojů 

hotovostního a 

bezhotovostního placení, 

uvede příklady použití 

debetní a kreditní platební 

karty, vysvětlí jejich 

omezení 

Žák: 

 vyjmenuje hlavní zdroje získávání majetku 

 popíše, v čem spatřuje podstatu práva 

vlastnit majetek 

 uvede příklady majetku osobního, 

rodinného, obecního a státního 

 uvede příklady hospodaření ve třídě 

 vyjmenuje pravidelné a jednorázové příjmy 

domácnosti 

 sestaví rozpočet domácnosti 

 popíše schodkový, vyrovnaný a přebytkový 

rozpočet 

 vyjmenuje hlavní zdroje příjmů    

       rodinného rozpočtu 

 vyjmenuje hlavní zdroje příjmů a výdajů 

       státního rozpočtu 

 

 popíše funkci peněz 

 vyjmenuje formy placení 

 vysvětlí omezení použití debetní a platební 

karty 

 Majetek, vlastnictví 

 

 

 

 

 

 

 Hospodaření – rozpočet domácnosti, investice, 

úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy 

rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peníze 

 

 MKV: 

Lidské vztahy (důležitost 

integrace jedince v rodinných, 

vrstevnických a profesních 

vztazích) 

 

Principy sociální smíru a 

solidarity (aktivní spolupodílení 

dle svých možností na 

přetváření společnosti) 

 

 ENV: 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí (průmysl a 

životní prostředí) 

 

 MDV 

Receptivní činnost - interpretace 

vztahů, mediálních sdělení a 

reality (různé typy sdělení, 

jejich rozlišování a jejich 

funkce) 



Výchova k občanství             sekunda 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 zapojuje se do 

společných činností 

žáků v rámci třídy, 

školy 

 

 

 

 

 objasní účel 

důležitých symbolů 

našeho státu a 

způsoby jejich 

používání 

 rozlišuje projevy 

vlastenectví od 

projevů 

nacionalismu 

 

 

Žák: 

 definuje tradice školy  

 uvede vzájemný vztah školy a obce 

 zná a dodržuje školní řád 

 navštěvuje kroužky školy, školní 

družiny a školního klubu 

 

 

 

 vysvětlí pojmy národ, národnostní 

menšina a etnická menšina 

 vysvětlí pojmy nacionalismus a 

vlastenectví 

 

 

 

 

 Naše škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše vlast, náš region, náš kraj 

 

 

 

 



Výchova k občanství             sekunda 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 zapojuje se do 

společných činností 

žáků v rámci třídy, 

školy 

 

 

 

 

 objasní účel 

důležitých symbolů 

našeho státu a 

způsoby jejich 

používání 

 rozlišuje projevy 

vlastenectví od 

projevů 

nacionalismu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

 definuje tradice školy  

 uvede vzájemný vztah školy a obce 

 zná a dodržuje školní řád 

 navštěvuje kroužky školy, školní 

družiny a školního klubu 

 

 

 

 vysvětlí pojmy národ, národnostní 

menšina a etnická menšina 

 vysvětlí pojmy nacionalismus a 

vlastenectví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše vlast, náš region, náš kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství             sekunda 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 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 

Žák: 

 vysvětlí přínos kulturních institucí 

pro život lidí 

 charakterizuje prostředky masové 

komunikace 

 využije potenciál médií jako zdroje 

informací a zábavy 

 vysvětlí pojem kultura 

 zjistí přehled kulturních akcí v obci, 

v novinách, na internetu 

 vyjmenuje kulturní památky v obci 

 vysvětlí pojem masová kultura  

 zhodnotí klady a zápory masové 

kultury 

 Kulturní život  MKV: 

Kulturní diference (poznávání 

vlastního kulturního 

zakotvení) 

 

Lidské vztahy (důležitost 

integrace jedince v rodinných, 

vrstevnických a profesních 

vztazích) 

 

Etnický původ (odlišnost lidí, 

ale i jejich vzájemná rovnost) 

 

 ENV: 

Vztah člověka k prostředí 

(naše obec – přírodní zdroje, 

jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového 

hospodářství, příroda a kultura 

obce a její ochrana, 

zajišťování ochrany životního 

prostředí v obci – instituce, 

nevládní organizace, lidé) 



Výchova k občanství            sekunda 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák 

 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 

Žák 

 vyjmenuje složky státní moci a 

vysvětlí jejich význam 

 charakterizuje poslání a činnost 

NATO 

 

 

 

 Obrana státu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství             sekunda 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 

Žák: 

 

 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 

 

 

 Žák: 

 

 vyjmenuje základní lidská práva 

 vyjmenuje práva dítěte 

 uplatňuje svá práva 

 

 

 

 vyjmenuje povinnosti občana při obraně 

státu 

 

 

 Lidská práva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSV: 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti (dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování z hlediska 

různých typů problémů a sociálních 

rolí); hodnoty, postoje, praktická 

etika (analýzu vlastních i cizích 

postojů a hodnot a jejich projevů 

v chování lidí) 

 

 VDO 

Občan, občanská společnost a stát 

(principy soužití s minoritami) 

 

Formy participace občanů v 

politickém životě (společenské 

organizace a hnutí) 

 

Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

(demokratické způsoby řešení 

konfliktů a problémů v osobním 

životě i ve společnosti) 

 

 VEG 

Jsme Evropané (co Evropu spojuje 

a co ji rozděluje) 



Výchova k občanství              sekunda 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

Školní výstup Učivo Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Výchova ke zdraví 

 

Žák: 

 vysvětlí role členů 

komunity (rodiny, třídy, 

spolku) a uvede příklady 

pozitivního a negativního 

vlivu na kvalitu 

sociálního klimatu 

(vrstevnická komunita, 

rodinné prostředí) z 

hlediska prospěšnosti 

zdraví 

 

 

Žák: 

 popíše rozdíl mezi kamarádstvím, 

přátelstvím a láskou 

 vyjmenuje své životní role 

 

 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 

 vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, 

partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

 

Výchova ke zdraví 

 

Žák: 

 uvádí do souvislosti 

zdravotní a 

psychosociální rizika 

spojená se 

zneužíváním 

návykových látek a 

životní perspektivou 

mladého člověka; 

uplatňuje osvojené 

sociální dovednosti a 

modely chování při 

kontaktu se sociálně 

patologickými jevy 

ve škole i mimo ni; 

v případě potřeby 

vyhledá odbornou 

lékařskou pomoc 

sobě nebo druhým 

 

 

Žák: 

 dodržuje pravidla bezpečnosti a 

ochrany zdraví, posiluje svou duševní 

odolnost 

 uvědomí si odpovědnost jedince za 

vlastní zdraví 

 vyjmenuje některé z návykových látek 

a způsobů chování, které ohrožují 

zdraví 

 vyjmenuje rizika spojená s používáním 

návykových látek a uvede formy 

prevence 

 diskutuje o možnostech chování při 

kontaktu se sociálně patologickými 

jevy ve svém okolí 

 uplatňuje adekvátní způsoby 

bezpečného chování a komunikace 

 vyjmenuje úskalí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií 

 

 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 

 stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, 

relaxační a regenerační techniky k překonávání 

únavy, stresových reakcí a k posilování duševní 

odolnosti 

 auto-destruktivní závislosti - psychická 

onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, 

rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní 

kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, 

nebezpečný internet, násilné chování, těžké 

životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, 

dopink ve sportu) 

 bezpečné chování a komunikace - komunikace s 

vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v 

rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace 

prostřednictvím elektronických médií, 

sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových 

situacích a v situacích ohrožení 

 



Výchova k občanství               sekunda 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

Školní výstup Učivo Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Výchova ke zdraví 

 

Žák: 

 projevuje odpovědný 

vztah k sobě 

samému, k vlastnímu 

dospívání a 

pravidlům zdravého 

životního stylu; 

dobrovolně se podílí 

na programech 

podpory zdraví v 

rámci školy 

 

 

Žák: 

 uvědomuje si odpovědnost jedince za 

zdraví 

 zastává vlastní názor o zdraví a 

diskutuje o něm 

 uplatňuje adekvátní způsoby chování v 

modelových situacích 

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

 sebepoznání a sebepojetí - vztah k sobě 

samému, vztah k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní 

identity 

 seberegulace a sebeorganizace činností a 

chování - cvičení sebereflexe, sebekontroly, 

sebeovládání a zvládání problémových situací; 

stanovení osobních cílů a postupných kroků k 

jejich dosažení; zaujímání hodnotových postojů 

a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů 

v mezilidských vztazích; pomáhající a 

prosociální chování 

 



Výchova k občanství             tercie 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby 

(mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

 

Žák: 

 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 

 posoudí a na příkladech 

doloží přínos spolupráce lidí 

při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování některých cílů 

v rodině, ve škole, v obci 

 

Žák: 

 uvědomuje si rovnost a nerovnost 

lidí 

 uvede příklady životních rolí 

 vyjmenuje rozdíly mezi sociálními 

skupinami 

 uvede příklady odlišných názorů 

a zájmů v rodině a skupině 

vrstevníků 

 objasní důsledky nedodržování 

společenských norem 

 

 

 Lidská setkání a vztahy mezi lidmi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství              tercie 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 
Žák: 

 

 zhodnotí a na příkladech 

doloží význam vzájemné 

solidarity mezi lidmi, 

vyjádří své možnosti, jak 

může své potřeby 

pomáhat lidem v nouzi a 

jak pomoci v situacích 

ohrožení a obrany státu 

 rozpoznává netolerantní, 

rasistické, xenofobní a 

extremistické projevy 

v chování lidí a zaujímá 

aktivní postoj proti všem 

projevům lidské 

nesnášenlivosti 
 

 Žák: 

 

 rozliší záporné a kladné životní 

hodnoty  

 vysvětlí pojem sociální spravedlnost 

 vyjmenuje mravní hodnoty 

 pojmenuje, jak se vypořádává 

s výčitkami svědomí 

 uvede příklady kompromisu mezi 

spolužáky, členy rodiny 

 sestaví seznam základních práv pro 

každého člověka 

 vyjmenuje specifická lidská práva 

 zhodnotí a na příkladech doloží 

význam vzájemné solidarity mezi 

lidmi 
 

 

 

 

 zásady lidského soužití   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství             tercie 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 
Žák: 

 

 rozpozná projevy záporných 

charakterových vlastností u sebe i 

druhých lidí, kriticky hodnotí a 

vhodně koriguje své chování a 

jednání 

 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 

 popíše, jak lze usměrňovat a 

kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet osobní 

přednosti, překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat zdravou 

sebedůvěru 

 Žák: 

 

 

 vyjmenuje své kladné charakterové 

vlastnosti 

 vyjmenuje, jaké charakterové 

vlastnosti si cení u druhých 

 

 uvede příklady svého kritického a 

logického myšlení 

 popíše, jaké má schopnosti pro své 

budoucí povolání 

 uvede, jakým způsobem se snaží 

upevňovat svou vůli 

 popíše, jak rozvíjí svou samostatnost 

a vytrvalost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 podobnost a odlišnost lidí  

 

 

 

 

 vnitřní svět člověka 

 

 

 

 osobní rozvoj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství             tercie 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 

Žák: 

 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 

 dodržuje právní ustanovení, která se na 

něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 

porušování 

 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 

přestupek a trestný čin, uvede jejich 

příklady 

 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 

právní ochrany občanů, uvede příklady 

jejich činnosti a spolupráce při 

postihování trestných činů  

 diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání 

 

 

 

 rozlišuje nejčastější typy a formy států a 

na příkladech porovná jejich znaky 

 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 

Žák: 

 popíše, jak je uspořádán právní řád 

 vyjmenuje soustavu soudů ČR 

 popíše význam zákona o rodině, 

trestního zákona, občanského 

zákoníku a zákoníku práce 

 vyjmenuje tři jednoduché právní 

úkony 

 vyjmenuje tři občanskoprávní     

              smlouvy 

 

 vysvětlí, čím se liší činnost policie 

od činnosti soudů 

 popíše, v jakém vztahu jsou k sobě 

v trestním řízení advokát a státní 

zástupce 

 vysvětlí rozdíl mezi přestupkem a 

trestným činem 

 vyjmenuje tři přestupky 

 vyjmenuje tři trestné činy 

 vyjmenuje základní práva 

spotřebitele 

 

 

 vyjmenuje znaky, typy, formy státu 

 vyjmenuje složky státní moci a 

vysvětlí jejich význam 

 vyjmenuje orgány a instituce státní 

správy a samosprávy 

 rozlišuje složky státní moci ČR 

 

 

 Právní řád České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protiprávní jednání včetně korupce 

 Právo v každodenním životě, 

základní práva spotřebitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 právní základy státu 

 

 státní správa a samospráva 

 

 

 

 OSV: 

Sebepoznání a sebepojetí (moje 

vztahy k druhým lidem); 

seberegulace a sebeorganizace 

(moje vztahy k druhým lidem) 

 

Komunikace (komunikace 

v různých situacích); kooperace a 

kompetice (rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci) 

 

 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti (dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování 

z hlediska různých typů problémů 

a sociálních rolí) 



Výchova k občanství             tercie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 
Žák: 

 

 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 

 Žák: 

 

 popíše znaky demokratického 

státu 

 popíše způsoby voleb 

 vysvětlí výhody demokratického 

způsobu řízení státu 
 

 

 

 

 principy demokracie 

 

 

 

 

 

 VDO: 

Občan, občanská společnost a stát 

(Listina základních práv a svobod, 

práva a povinnosti občana) 

 

 ENV: 

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí (ochrana přírody a 

kulturních památek) 

 



Výchova k občanství              tercie 

 

 

 

 

Výchova ke zdraví 
 

Žák: 

 uvádí do souvislostí 

zdravotní a psychosociální 

rizika spojená se 

zneužíváním návykových 

látek a životní perspektivu 

mladého člověka; uplatňuje 

osvojené sociální dovednosti 

a modely chování při 

kontaktu se sociálně 

patologickými jevy ve škole 

i mimo ni; v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc 

sobě nebo druhým 

 vyhodnotí na základě svých 

znalostí a zkušeností možný 

manipulativní vliv 

vrstevníků, médií, sekt; 

uplatňuje osvojené 

dovednosti komunikační 

obrany proti manipulaci a 

agresi 

 

 

Žák: 

 diskutuje o rizicích spojených se 

zneužíváním návykových látek 

 popíše jak vyhledat odbornou 

pomoc sobě nebo druhým při 

kontaktu se sociálně patologickými 

jevy 

 vyhodnotí na základě svých znalostí 

a zkušeností možný manipulativní 

vliv vrstevníků, médií, sekt 

 uvede příklady sekt působících v 

ČR 

 

 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH 

PREVENCE 

 skryté formy a stupně individuálního násilí 

a zneužívání, sexuální kriminalita - šikana a 

jiné projevy násilí; formy sexuálního 

zneužívání dětí; kriminalita mládeže; 

komunikace se službami odborné pomoci 

 manipulativní reklama a informace - 

reklamní vlivy, působení sekt 

 



Výchova k občanství             kvarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 

Žák 

 objasní potřebu 

tolerance ve 

společnosti, 

respektuje kulturní 

zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, 

způsoby chování a 

myšlení lidí, 

zaujímá tolerantní 

postoje 

k menšinám 

 

Žák 

 uvědomuje si rovnost a nerovnost 

lidí 

 uvede příklady odlišných názorů 

a zájmů v rodině a skupině 

vrstevníků 

 

 

 Lidská setkání a vztahy mezi lidmi 

 

 

 

 

 

 

 



Výchova k občanství              kvarta 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové 

vztahy, průřezová témata) 

Žák:  
 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 a porovnává úlohu 

výroby, obchodu a služeb, 

uvede příklady jejich 

součinností 

 

Žák: 
 uvede příklady výroby 

 uvede příklady obchodu 

 uvede příklady služeb v místě 

bydliště 

 

 vyjmenuje banky v místě 

bydliště 

 popíše funkci bank 

 popíše aktivní a pasivní 

operace bank 

 vyjmenuje nejčastější druhy 

pojištění 

 

 

 popíše způsoby krytí deficitu  

 
 vysvětlí pojmy trh, poptávka, 

nabídka, subjekty trhu a 

složky trhu 

 vysvětlí vliv nabídky a 

poptávky na cenu výrobku 

 vyjmenuje právní formy      

podnikání 

 vysvětlí na příkladu, jak se 

tvoří cena 

 vysvětlí pojem inflace 

 

 Výroba, obchod, služby 

 

 

 

 

 

 Banky a jejich služby – aktivní a 

pasivní operace, úročení, pojištění, 

produkty finančního trhu pro 

investování a získávání prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 Principy tržního hospodářství – tvorba 

ceny, inflace 

 

 

 OSV: 

Rozvoj schopností poznávání 

(cvičení dovedností 

zapamatování, řešení problémů); 

sebepoznání a sebepojetí (já jako 

zdroj informací o sobě); 

psychohygiena (dovednosti pro 

pozitivní naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému) 

 

Poznávání lidí (chyby při 

poznávání lidí); mezilidské 

vztahy (chování podporující 

dobré vztahy, empatie a pohled 

na svět očima druhého) 



Výchova k občanství             kvarta 

 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 popíše vliv začlenění 

ČR do EU na 

každodenní život 

občanů, uvede 

příklady práv občanů 

ČR v rámci EU i 

možných způsobů 

jejich uplatňování 

Žák: 

 vyjmenuje hlavní důvody, které 

vedou státy k mezinárodní spolupráci 

 analyzuje důsledky, kdyby se ČR 

izolovala od ostatních států 

 vysvětlí, v čem je podstata 

integračních procesů v současném 

světě 

 vyjmenuje členské státy EU 

 vyjmenuje a stručně charakterizuje 

hlavní orgány EU 

 

 evropská integrace 

 

 

 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 

 vysvětlí pojem clo a jeho význam pro 

zahraniční obchod 

 vyjmenuje hlavní orgány OSN a 

charakterizuje jejich činnost 

 vysvětlí, co je posláním UNESCO 

 charakterizuje poslání a činnost 

NATO 

 mezinárodní spolupráce – Rada 

Evropy 

 



Výchova k občanství             kvarta 

 

 

Očekávaný výstup 

z RVP ZV 

 

Školní výstup 

 

Učivo 

 

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata) 

Žák: 

 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 

Žák: 

 vyjmenuje klady a zápory 

globalizace 

 vyjmenuje významné 

globální problémy 

 vysvětlí způsoby řešení 

globálních problémů 

 objasní pojem terorismus 

 

 

 

 

 

 vysvětlí roli ozbrojených sil 

 

 

 

 globalizace – včetně válek 

a terorismu, možnosti 

jejich řešení 

 

 


