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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

ŠVP výstupy Učivo
komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně 
situaci

etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické výchovy, ale i celé atmosféře školy, v 
etické výchově jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o neznámém a řešíme 
aktuální otevřené komunikační výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, pozorujeme chování ostatních a 
mluvíme o takovém chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a žáci se 
vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně 
charakteru a zralosti

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a 
vytváří si zdravé sebevědomí

etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické výchovy, ale i celé atmosféře školy, v 
etické výchově jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o neznámém a řešíme 
aktuální otevřené komunikační výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, pozorujeme chování ostatních a 
mluvíme o takovém chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a žáci se 
vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně 
charakteru a zralosti

analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické výchovy, ale i celé atmosféře školy, v 
etické výchově jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o neznámém a řešíme 
aktuální otevřené komunikační výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, pozorujeme chování ostatních a 
mluvíme o takovém chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a žáci se 
vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně 
charakteru a zralosti

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem 
obhajuje svá práva

etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické výchovy, ale i celé atmosféře školy, v 
etické výchově jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o neznámém a řešíme 
aktuální otevřené komunikační výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, pozorujeme chování ostatních a 
mluvíme o takovém chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a žáci se 
vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně 
charakteru a zralosti

rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory etická výchova neprobíhá jen v hodinách etické výchovy, ale i celé atmosféře školy, v 
etické výchově jsou jen otázky shrnovány, komunikujeme o neznámém a řešíme 
aktuální otevřené komunikační výzvy jednotlivců a týmu třídy či tříd, rozvíjíme tedy 
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sociální a komunikační dovednosti, jako celek, empatii, pozorujeme chování ostatních a 
mluvíme o takovém chování, každá třída se vyvíjí společně jako skupina a žáci se 
vzájemně učí od sebe, na svých úspěších a chybách a jsou vedeny do patřičné úrovně 
charakteru a zralosti

spolupracuje i v obtížných sociálních situacích žáci spolupracují jako školní týmy a také jako týmy napříč školou, jsou vedeni k 
demokratickým postojům a smíšení, ale také k sociální empatii - viz projekt 
demokratické kultury, školního parlamentu, sociální aktivity - tyto aktivity jsou 
prováděny prakticky a teoretickou podporou etické výchovy

je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k 
jejich řešení

žáci spolupracují jako školní týmy a také jako týmy napříč školou, jsou vedeni k 
demokratickým postojům a smíšení, ale také k sociální empatii - viz projekt 
demokratické kultury, školního parlamentu, sociální aktivity - tyto aktivity jsou 
prováděny prakticky a teoretickou podporou etické výchovy

analyzuje etické aspekty různých životních situací žáci spolupracují jako školní týmy a také jako týmy napříč školou, jsou vedeni k 
demokratickým postojům a smíšení, ale také k sociální empatii - viz projekt 
demokratické kultury, školního parlamentu, sociální aktivity - tyto aktivity jsou 
prováděny prakticky a teoretickou podporou etické výchovy

se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních 
problémů

učitel a žáci se vzájemně provádějí vývojem a také těžkými sociálními situacemi jejich 
životů, učitel působí v roli kouče

aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy učitel a žáci se vzájemně provádějí vývojem a také těžkými sociálními situacemi jejich 
životů, učitel působí v roli kouče

objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání vzájemné hovory o pocitu vlastenectví a náležitosti k Českému státu a Evropě, včetně 
porozumění symbolům

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu vzájemné hovory o pocitu vlastenectví a náležitosti k Českému státu a Evropě, včetně 
porozumění symbolům

kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí

práce s kritickým zvažováním informací v mezižákovském a mediálním prostoru

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích podílí se na tvorbě, porozumění a pochopení a aplikaci školního řádu a následně dalších 
pravidel ve společnosti, názorné ukázky z literatury a Bible

respektuje mravní principy a pravidla společenského soužití podílí se na tvorbě, porozumění a pochopení a aplikaci školního řádu a následně dalších 
pravidel ve společnosti, názorné ukázky z literatury a Bible

uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích a 
rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování společenských norem

podílí se na tvorbě, porozumění a pochopení a aplikaci školního řádu a následně dalších 
pravidel ve společnosti, názorné ukázky z literatury a Bible

objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám

v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován a veden k rozlišování osobních, 
kulturních odlišností a zvláštností a je veden k respektu

respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován a veden k rozlišování osobních, 
kulturních odlišností a zvláštností a je veden k respektu

rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, 
nemocným a postiženým spoluobčanům

přátelství, úcta a respekt k druhým osobám, osobám starším a handicapovaným - 
diskuze, praktické situace

rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován a veden k rozlišování osobních, 
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zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti kulturních odlišností a zvláštností a je veden k respektu
je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie v rámci školní komunity je konfrontován, seznamován a veden k rozlišování osobních, 

kulturních odlišností a zvláštností a je veden k respektu
ozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

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

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v 
hospodaření domácnosti

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

stručně popíše sociální, právní a ekonomické otázky rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

ukáže na příkladech vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního 
placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného 
a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

uvede příklady služeb, které banky nabízejí školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání
školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

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

školní obchod, žákovské podnikání, přesah do informací o státním rozpočtu - sledování 
vývoje

rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své 
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání
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školní obchod, žákovské podnikání, přesah do informací o státním rozpočtu - sledování 
vývoje
školní projekty spojené s pracovní výchovou, plánování rozpočtu, samostané vybírání 
financí, plány, objednávky, jednání s dodavateli, ale také informace o tom, jak fungují 
banky a půjčky, vyhledávání zdrojů, školní obchod, sociální přesah úspěšného podnikání

uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany

školní obchod, žákovské podnikání, přesah do informací o státním rozpočtu - sledování 
vývoje

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 směruje své 
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků ze státního rozpočtu

uvědomuje si význam sociální péče o potřebné občany

školní obchod, žákovské podnikání, přesah do informací o státním rozpočtu - sledování 
vývoje

rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho fungováním, právní uspořádání Českého 
státu - návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

rozlišuje a porovnává 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

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho fungováním, právní uspořádání Českého 
státu - návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

chápe státoprávní uspořádání České republiky, zákonodárných orgánů a institucí státní 
správy

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho fungováním, právní uspořádání Českého 
státu - návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho fungováním, právní uspořádání Českého 
státu - návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

uvede základní prvky fungování demokratické společnosti stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho fungováním, právní uspořádání Českého 
státu - návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

školní volby, volby do zastupitelstva - obdoba - praktické

vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod

demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody

na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody
uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele demokracie - vznik a historie, výhody a nevýhody
objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, 
manželství

pracovní smlouva - viz pracovní výchova - projekty

práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, zákony, smlouvy, manželská smlouva, 
spotřebitelská smlouva

uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 
koupě, oprava či pronájem věci

pracovní smlouva - viz pracovní výchova - projekty
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, zákony, smlouvy, manželská smlouva, 
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spotřebitelská smlouvaporušování
pracovní smlouva - viz pracovní výchova - projekty

objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života

sebehodnocení

chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním rozvoj dítěte a budoucí plány
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek

rozvoj dítěte a budoucí plány

kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání podpora sebeovládání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru

podpora sebeovládání

formuluje své nejbližší plány plánování -praxe, školní volby a projekty
stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho fungováním, právní uspořádání Českého 
státu - návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání

práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, zákony, smlouvy, manželská smlouva, 
spotřebitelská smlouva

rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich 
činnosti a spolupráce při postihování trestných činů

školní volby, volby do zastupitelstva - obdoba - praktické

uvede základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného 
života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků

stát, formy a typy států, státní zřízení a jeho fungováním, právní uspořádání Českého 
státu - návštěva ve státní správě, rodina a její povinnosti

vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné komunikace s úřady; požádá v případě 
potřeby vhodným způsobem o radu

žák a jednání s úřady - praktické zkušenosti nabídnuté školou

rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady práva a povinnosti žáka - občana - školní volby, zákony, smlouvy, manželská smlouva, 
spotřebitelská smlouva

rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy rozezná krizové situace a komunikace o problému a nalézání řešení
v krizových situacích využívá služby pomáhajících organizací rozezná krizové situace a komunikace o problému a nalézání řešení
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání diskuze a korupci a o manipulaci
popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování

 

uvede příklady základních práv občanů ČR v rámci EU a způsoby jejich uplatňování  
uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky

 

objasní souvislosti globálních a lokálních problémů  
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Občanská společnost 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Občanská společnost 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
 Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Psychohygiena - informace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
 Princip sociálního smíru a solidarity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Lidské vztahy v mutikulturním pohledu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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