
Ročník Předmět
Průřezová 

témata

Mezipředmět. 

vazby
Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Období 

splnění

Metodická 

poznámka

Rozsah vyžadovaného 

učiva

Návrhy učiva pro 

nadané žáky

6 Vo

VDO 1 

(demokracie 

ve škole)

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje 

normy školy, vysvětlí význam školního řádu.
naše škola I

Volby a funkce v 

žákovském parlamentu, 

zástupci tříd a složení 

vedení ŽP

6 Vo Z

Na příkladech demonstruje sepětí života lidí s přírodními 

cykly, vysvětlí pojmy rok, přestupný rok, měsíc, týden, 

vysvětlí původ a zpúsoby dodržování svátků a lidových 

zvyků.

rok v jeho proměnách a slavnostech I,II

Jarní a podzimní 

rovnodennost, letní a 

zimní slunovrat, svátky 

rodinné a společenské

Historický vývoj 

kalendáře (juliánský, 

gregoriánský, 

židovský, islámský)

6 Vo
OSV 4 

(relaxace)
Aj, Pd, Rj, Tv

Vysvětlí význam smysluplně stráveného volného času, 

rozliší pozitivně a negativně strávený volný čas, sestaví  

svůj vlastní vyvážený režim dne.

volný čas II

Sportovní činnosti,záliby, 

kroužky

6 Vo

Vysvětlí pojem domov, příbuzenské vztahy, popíše 

funkce rodiny, vytvoří rodokmen vlastní rodiny, 

vyjmenuje možnosti náhradní rodinné péče.  

rodina a její funkce III  adopce,pěstounská 

péče,SOS 

vesničky,dětské domovy

Genealogie a druhy 

rodokmenů 

(rozrod,vývod)

6 Vo
OSV 5 

(kreativita)
M

Navrhne uspořádání nábytku v domě či bytu, uvede 

přínos spolupráce jednotlivých členů rodiny pro 

domácnost, objasní pojmy rodinný rozpočet, příjmy, 

výdaje.

uspořádání bytu, hospodaření domácnosti III Plán bytu či domu (2+1 

apod.) Rodinný řád-

komunikace,tolerance

Rodinný konflikt a 

jeho řešení

6 Vo
VDO 2 

(občan)
Hv, Z

Objasní pojem vlast, vlastenectví, vyjmenuje státní 

symboly a zdůvodní jejich význam, interpretuje pověsti o 

počátcích českého národa, uvede příklady našeho 

kulturního dědictví.

naše vlast III,IV

Slavní předkové ze všech 

oblastí lidského života

6 Vo Z
Vyjmenuje významné představitele ze své obce nebo 

jejího okolí, popíše reálie spojené s obcí.
naše obec, region IV Vesnice-obecní 

úřad,město-městský 

úřad,,co dělá samospráva

Složení 

zastupitelstev

6 Vo

MKV 1 

(etnika), 

MKV 5 

(tolerance)

Z

Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 

kulturní zvláštnosti národnostních menšin, uvede příklady 

netolerantního, rasistického chování.

národnostní menšiny IV

Etnické menšiny žijící v 

naší republice Rasismus v Čechách 

7 Vo D, Z
Vysvětlí pojem národ, rozliší projevy vlastenectví od 

nacionalismu.
národ, vlastenectví, nacionalismus I

národnost,státní 

občanství

Vyučovací předmět: Výchova k občanství (Vo) 

© ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice 2013
Strana 1/3

ŠVP ZV Škola pro život



7 Vo Pd, Sp
V modelových situacích prokáže poznatky ze základů 

pravidel společenského chování.
základní pravidla společenského chování I

7 Vo Pd

Rozliší a porovná různé formy vlastnictví, uvede jejich 

příklady, popíše zákonné způsoby získání majetku, 

vysvětlí nutnost hospodárného chování.

majetek a bohatství II

druhy majetku

7 Vo

MKV 2 

(lidské 

vztahy)

P, Z

Uvede příklady ekologických problémů, popíše důsledky 

zásahů člověka do přírody, popíše způsoby, osobního 

podílu jedince na ochraně přírodního kulturního prostředí.

přírodní bohatství a jeho ochrana II

ekologie

7 Vo D, Hv, Vv
Vyjmenuje druhy umění, vysvětlí různé významy slova 

kultura.
národní kultura a umění II

umělecké slohy, kulturní 

instituce

7 Vo

VDO 2 

(občan a 

stát)

D, Z

Vyjmenuje historické typy států a formy jejich vlád, 

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 

každodenní život občanů, uvede příklady institucí a 

orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu.

stát a právo II,III

demokracie, 

totalita,vláda,parlament,pr

ezident,soudy,ministerstv

a,volby

7 Vo Vysvětlí pravidla bezpečného chování. IV

úrazy dětí a jejich 

příčiny,šikana

7 Vo Popíše základní postupy při poskytování první pomoci. IV

8 Vo P
Uvede tělesné, duševní a společenské rozdíly mezi 

dítětem a dospělým člověkem.
člověk a dospívání I

duševní a tělesné změny

8 Vo P

Uvede zásady zodpovědného sexuálního chování ve 

vztahu ke zdraví, etice a morálce, vyjmenuje druhy 

antikoncepce, rozliší druhy deviací a patologických jevů.

láska, sex, antikoncepce, deviace, 

patologické jevy 
II

8 Vo

OSV 8 

(druhy  

komunikace)

Čj, Pd Vyjmenuje druhy verbální a nonverbální komunikace. druhy komunikace II,III

8 Vo
Popíše symptomy závislosti, vyjmenuje druhy závislosti, 

uvede instituce a druhy léčby.
druhy závislosti, jejich léčba III

negativní účinky kouření, 

alkoholismu a drog, 

závislost na počítači, 

mobilu a sociálních sítí

© ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice 2013
Strana 2/3

ŠVP ZV Škola pro život



8 Vo

OSV 11 

(etika v 

praxi)

Pd

Sestaví svůj žebříček hodnot, vysvětlí pojem asertivní 

chování, uvede situace, kdy je toto chování vhodné, 

objasní pojem přirozená autorita a uvede příklad ze 

svého okolí, uvede příklad tolerantního chování.

člověk hledající sám sebe a jeho životní cíle III,IV asertivita, 

sebepoznání,blízké a 

vzdálené životní cíle

8 Vo ICT, Pd
Na základě modelových příkladů analyzuje běžnou 

životní situaci a navrhne její řešení.
etika a její význam v životě IV

příklady ze života žáků

9 Vo Aj, D, Rj, Z 
Vyjmenuje druhy náboženství a uvede jejich 

charakteristické rysy.
náboženství I

judaismus,křesťanství,islá

m,buddhismus, 

hinduismuscynismus, 

monoteismus

9 Vo

VDO 2 

(práva 

občanů)

D, Pd

Vysvětlí pojem ústava a její význam, rozliší 

zákonodárnou, výkonnou a soudní moc, vyjmenuje druhy 

soudů, objasní slovo volby, popíše jejich průběh, vysvětlí 

statut občana; objasní pomoc při ohrožení státu, vyjasní 

pojem obrany státu.

ústava, stát, občané, Listina základních práv 

a svobod, ohrožení a obrana státu
II

demokracie přímá a 

nepřímá

9 Vo

VEG 3 

(mezinárodní 

organizace) 

D, Pd, Z 
Vyjmenuje nejvýznamnější mezinárodní organizace a 

oblast jejich působení.
mezinárodní organizace II

EU,OSN,UNESCO,Rada 

Evropy, WTO,MMF…

9 Vo Aj, D, Pd, Rj, Z
Popíše průběh evropské integrace, vyjmenuje instituce, 

symboly EU, uvede příklady členských států EU.
Evropská unie III

9 Vo

Vyjmenuje podmínky pro vstup do manželství, popíše 

jiné varianty partnerského soužití, uvede důvody vedoucí 

k manželské krizi a její důsledky.

partnerské vztahy III

9 Vo Pd
Vlastními slovy vysvětlí základní ekonomické pojmy a 

uvede příklady k problematice korupčního jednání.
ekonomika IV

životní úroveň, životní 

minimum

9 Vo

MV 6 (tvorba 

mediálních 

sdělení)

Čj, Hv, Pd, Vv
Na základě posouzení svých možností si stanoví roli a 

podílí se na přípravách a průběhu absolventského plesu.
tradice školy Absolventský ples IV
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