Vzdělávací oblast
Člověk a společnost

Vyučovací předmět
Občanská výchova

Výstupy
-

-

-

-

-

-

chová se vhodně k druhým
ovládá vhodné způsoby komunikace
seznámí se s možnostmi, jak řešit
neshody a konflikty nenásilným
způsobem
kriticky hodnotí a vhodně usměrňuje
své chování a jednání
dovede realisticky posoudit svou
osobnost a ovlivnit své vztahy
k lidem
zamýšlí se nad osobními hodnotami
sestaví jednoduchý rozpočet, uvede
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
jednorázové příjmy a výdaje, zváži
nezbytnost výdajů v hospodaření
domácnosti, objasní princip
vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu
chápe význam peněz, princip
hotovostního a bezhotovostního styku
bankovní převod, karta), vysvětlí
omezení
uvede a provná nejobvyklejší
způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsob krytí deficitu
chápe a vyloží princip fungování trhu,
tvorbu cen (náklady, zisk, DPH)
ví, co znamená „inflace“,

Učivo, obsah
-

vztahy mezi lidmi
vztahy a mezilidská komunikace
konflikty v mezilidských vztazích

-

člověk a jeho osobnost
podobnost odlišnost lidí – projevy chování,
charakter, vlastnosti, dovednosti, schopnosti
vnitřní svět - sebehodnocení, osobní
hodnoty

-

hospodaření
peníze, inflace
rozpočet domácnosti, úspory, investice,
úvěry, splátkový prodej, leasing
rozpočet státu, typy rozpočtů a jejich
rozlišnosti,
daně
tvorba ceny
banky
aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro investování a
získávání prostředků

-

Mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata
PT – OSV – sociální
rozvoj - komunikace

PT – OSV – hodnoty,
postoje, sebepoznání,
sebehodnocení, člověk
a jeho osobnost,
praktická etika

Ročník
8.
Poznámky

vysvětlí přijatý a placený úrok,
uvede nejčastější typy pojištění,
navrhne, které pojištění využít
rozlišuje úlohu výroby, obchodu a
služeb
- uvede příklady jejich součinnosti
- rozlišuje nejčastější typy a formy
státu
- seznámí se s Ústavou ČR
- rozlišuje a porovnává úkoly
jednotlivých složek st. moci, jejich
orgánů a institucí, správa obce
- popíše demokratický způsob řízení
státu
uvede příklady, jak mohou volby
ovlivňovat každodenní život občanů
- popíše vliv začlenění země do EU na
život občanů
- zná některé významné mezinárodní
organizace
-

-

výroba, obchod, služby
jejich funkce a návaznost

svět práce

-

stát a právo
právní základy státu
Ústava ČR
státní správa a samospráva
principy demokracie

dějepis
PT – VDO – Ústava
ČR, politický systém,
volby

-

mezinárodní vztahy
Evropská unie a ČR
mezinárodní spolupráce (ekonomická,
politická a bezpečnostní), významné
mezinárodní organizace, Rada Evropy

zeměpis

Metody a formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály apod.
Skupinová práce, besedy, projekty, exkurze, Ústava ČR, materiály o EU.

