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Předmět: V Ý C H O V A K O B Č A N S T V Í
Charakteristika předmětu:
Předmět výchova k občanství rozvíjí prvotní porozumění kultuře, společenským vztahům a institucím, nabyté v průběhu socializačních procesů v rodinách a
v primárním vzdělávání. Současně připravuje studenty pro pozdější zvládání obdobné problematiky do větší hloubky na vyšší úrovni obecnosti v navazujících
předmětech druhého stupně gymnázia, zejména předmětů společenské vědy, český jazyk a literatura, dějiny kultury, filosofie, občanské dovednosti. Vzdělávací
proces směřuje k tomu, aby žák chápal a prožíval svou podstatnou začleněnost do kulturních a společenských procesů a hodnotových systémů, aby vnímal a
oceňoval pozitivní hodnoty evropské kultury a demokraticky organizované společnosti. Žák se připravuje na budoucí aktivní participaci ve společenských procesech
a situacích, zejména s ohledem na politickou participaci a finanční a kulturní gramotnost, schopnost rozlišovat trvalé a positivní kulturní hodnoty od efemerních
projevů masové kultury.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován v nedělených skupinách s hodinovou dotací jedna hodina týdně od primy do tercie, v kvartě pak s hodinovou dotací dvě hodiny týdně..
Předmět výchova k občanství pokrývá odpovídající část kapitoly „Člověk a společnost“.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k systematické přípravě, důsledně vyžaduje plnění zadaných úkolů, zaměřuje se na využívání různých informačních zdrojů, klade důraz na pozitivní
motivaci žáka;
 využívá zejména žákovských zkušeností, vytváření modelových situací a vede žáky k samostatnosti, tvořivosti, aktivitě, podporuje vyhledání potřebných
informací k rozhodování a výběru vhodného řešení, oceňuje vytváření vlastního úsudku;
 využívá možností informační techniky a audiovizuálních prostředků k seznámení žáků s konkrétními příklady probíraných témat;
 podporuje samostatné vyjadřování žáků, formulaci myšlenek a jejich obhajování;
 buduje povědomí o důležitosti pozitivních kulturních a společenských hodnot.
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
Předmět výchova k občanství svým důrazem na vyjadřování a zdůvodňování vlastních postřehů, postojů a stanovisek rozvíjí některé obdobné kompetence jako
český jazyk a literatura. Z paralelně zařazených předmětů se dále příležitostně prolíná s tématy předmětů dějepis, zeměpis, matematika, biologie. Jak výše
uvedeno, výchova k občanství též připravuje žáky k snazšímu zvládnutí některých předmětů zařazených až na druhém stupni gymnázia, jmenovitě společenských
věd, dějin kultury, filosofie a občanských dovedností.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- psychohygiena - dobrá organizace času
- sebepoznání a sebepojetí
- sociální rozvoj
Výchova demokratického občana (VDO)
- občanská společnost a škola
- občan, občanská společnost a stát
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-

principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Evropa a svět nás zajímá
- jsme Evropané
Environmentální výchova (EVV)
- vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova (MKV)
- kulturní diference
- lidské vztahy
Mediální výchova (MEV)
- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- fungování a vliv médií ve společnosti
- stavba mediálních sdělení
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PRIMA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

RODINA
 postavení jedince v rodině
 role členů rodiny
 příbuzenské a mezigenerační vztahy
 život a funkce rodiny
 rodina v různých kulturách

Žák:
EGS - místa, události a artefakty v blízkém okolí
mající vztah k Evropě a světu
vysvětlí
základní
funkce
rodiny,
na
příkladech

vysvětlí, jak se funkce rodiny mění v průběhu EVV - naše obec (EV)???
času
 na příkladech ukáže různé modely rodiny
v různých kulturách
 na příkladech ukáže proměny role rodiny a
příbuzenských vztahů v současném světě

NAŠE ŠKOLA
 život ve škole
 práva a povinnosti žáků
 význam a činnost žákovské samosprávy





OBEC, REGION, VLAST

 obec, region, vlast
 naše obec, region, kraj – důležité instituce, zajímavá
a památná místa, významní rodáci, místní tradice;

 regiony ČR a jejich specifika
 vlast a národ; negativní a positivní projevy 
národního cítění



PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ BOHATSTVÍ

 globální problémy přírodního prostředí
 ochrana kulturních památek, přírodních objektů a 
majetku
 významné kulturní a historické památky, jejich
význam pro současnost


orientuje se ve školním řádu a dalších školních
dokumentech
na příkladech vysvětlí formální a neformální
pravidla chování ve škole a vztahy mezi nimi
vysvětlí specifika studia na gymnáziu
vyjmenuje důležité instituce státní správy a
samosprávy ve své obci a charakterizuje jejich
účel
vyjmenuje a charakterizuje regiony Česka, popř.
i Slovenska a dalších okolních států
uvede jména významných rodáků regionu (či
osobností, jež v regionu působily) a vysvětlí
jejich význam
rozlišuje
positivní
a
negativní
podoby
nacionalismu
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá
aktivní postoj proti všem projevům lidské
nesnášenlivosti
vysvětlí význam péče o přírodní a kulturní
památky
objasní základní problémy plynoucí z rozporu
mezi využitím přírodního bohatství a ochranou
přírody a životního prostředí
vyjmenuje nejdůležitější kulturní a historické

VDO - občanská společnost a škola
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ČAS A JEHO RYTMY
 určování času
 cyklické chápání času: roční, měsíční a denní cykly,
svátky a významné dny
 lineární chápání času: čas jako fyzikální veličina
 dějiny jako časový sled událostí
 psychologické prožívání času, průběh lidského
života
 kalendáře, letopočet






památky a objasní jejich význam
vysvětlí principy ochrany kulturních památek
vyjmenuje a charakterizuje druhy kulturních
památek
vysvětlí specifika psychologického prožívání
časovosti
vyloží cyklické a lineární pojetí času
vysvětlí princip gregoriánského kalendáře
popíše rozdíly oproti kalendářům v jiných
kulturách

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Obec, region, vlast. Významné památky a osobnosti mé obce/regionu – uličníky, audioměsta.

OSV - dobrá organizace času
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SEKUNDA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

KULTURA A UMĚNÍ V LIDSKÉM ŽIVOTĚ
 kultura – podoby a projevy kultury, rozmanitost
kulturních projevů, subkultura
 masová kultura
 problémy konzumní společnosti
 prostředky masové komunikace, masmédia
 kulturní hodnoty a tradice
 kulturní instituce,
 systém osobních hodnot
 umění a rozvoj osobnosti

Žák:
 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z
ní vybírá
 objasní význam kulturních hodnot v životě
jednotlivce a společnosti
 vyjmenuje nejvýznamnější kulturní instituce
 rozpozná artefakty trvalých kulturních hodnot,
svou volbu zdůvodní
 popíše vliv masových médií v současnosti

EGS - místa, události a artefakty v blízkém okolí
mající vztah k Evropě a světu
MEV - identifikace společensky významných
hodnot v textu (MV)
MEV - fungování a vliv médií ve společnosti
MEV - zezábavňující principy (negativita, blízkost,
jednoduchost, přítomnost)

MAJETEK A BOHATSTVÍ
 formy vlastnictví
 hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana
 funkce a podoby peněz
 způsoby placení
 banky – jejich funkce a služby
 hospodaření s penězi, majetkem a různými formami
vlastnictví
 rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;
 úspory, půjčky
 rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti;
význam daní
 principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka,
trh; tvorba ceny, inflace;
 výroba, obchod, služby – jejich funkce a návaznost
 podstata fungování trhu; nejčastější právní formy
podnikání














na příkladech ukáže vhodné využití různých
nástrojů hotovostního a bezhotovostního
placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
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, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státu a do kterých oblastí stát směruje své
výdaje
rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a
služeb, uvede příklady jejich součinnosti
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a
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STÁT A PRÁVO
 ČR – státní zřízení a symboly
 právo a spravedlnost
 protiprávní jednání a korupce
 právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na
reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních
hodnot
 základní pojmy a principy pracovního a rodinného
práva
 základní pojmy a principy přestupkového a trestního
práva











VÁLKA A MÍR
 války v minulosti a dnes
 prostředky pro udržení míru
 armáda ČR
 NATO a význam kolektivní bezpečnosti pro malý
stát






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
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního
jednání
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
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
rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví,
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich
ochrany, uvede jejich příklady
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
dodržuje právní ustanovení, která se na něj
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a
spolupráce při postihování trestných činů
rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a
trestný čin, uvede jejich příklady
vyjádří své možnosti, jak pomoci v situacích
ohrožení a obrany státu
rozumí povinnostem občana při zajišťováni
obrany státu
vysvětlí význam kolektivní bezpečnosti a
našeho členství v NATO
uvede příklady mezinárodního terorismu a
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho
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potírání
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování
obrany státu a při řešení krizí nevojenského
charakteru

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Kultura a umění v lidském životě. Významné kulturní osobnosti regionu – uličníky, audioměsta, databáze fotografií.
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TERCIE
učivo

výstupy

OSOBNOST, JEJÍ VÝVOJ A ROZVOJ
Žák:
projevy
chování

 objasní, jak může realističtější poznání a
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
 rozdíly v prožívání, myšlení a jednání
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s
 osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti
druhými lidmi i kvalitu života
 charakter
 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování
 vrozené předpoklady, osobní potenciál
individuálních i společných cílů, objasní význam
 zvládání vlastní emocionality
vůle při dosahování cílů a překonávání
 vnímání, prožívání, poznávání a posuzování
překážek
skutečnosti, sebe i druhých lidí
 rozpoznává projevy záporných charakterových
 sebehodnocení
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky
 osobní rozvoj
hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a
pěstovat zdravou sebedůvěru
SOCIÁLNÍ VZTAHY
 mezilidské vztahy, komunikace
 pravidla slušného chování
 ohleduplnost
 etické zásady
 nesnášenlivost mezi lidmi
 předcházení konfliktům
 stereotypy v posuzování druhých lidí
 stereotypy a nacionalismus






DEMOKRACIE, LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

 demokracie a její přednosti
 zájmové spolky a skupiny

 politické strany
 přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a
nerovnost,

 základní lidská práva a práva dítěte

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní
vztahy mezi lidmi
uplatňuje
vhodné
způsoby
chování
a
komunikace v různých životních situacích,
případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
posoudí a na příkladech doloží přínos
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v
obci

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV - já jako zdroj informací o sobě
OSV - moje psychika (temperament, postoje,
hodnoty)
OSV - co o sobě vím a co ne
OSV - jak se promítá mé já v mém chování
OSV - můj vztah ke mně samé/mu
OSV - poznávání lidí

OSV - druzí jako zdroj informací o mně
OSV - mezilidské vztahy

objasní výhody demokratického způsobu řízení VDO - občan, občanská společnost a stát
VDO - principy demokracie jako formy vlády a
státu pro každodenní život občanů
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv způsobu rozhodování
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod
vyloží smysl voleb do zastupitelstev v
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rovné postavení mužů a žen




SMYSL ŽIVOTA A NÁBOŽENSTVÍ
 náboženství a společnost
 náboženství jako odpověď na otázku po smyslu
 typy náboženství
 náboženské konflikty, jejich příčiny
 významné náboženské systémy a jejich vývoj



demokratických státech a uvede příklady, jak
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů
kriticky přistupuje k mediálním informacím
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a
reklamy na veřejné mínění a chování lidí
na příkladu fair trade vysvětlí, jak může osobně
přispět ke zmírňování sociálních rozdílů
objasní potřebu tolerance ve společnosti,
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory,
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá
tolerantní postoje k menšinám

EGS - kořeny a zdroje evropské civilizace
EGS - klíčové mezníky evropské historie
MKV - poznávání vlastního kulturního zakotvení
MKV - respektování zvláštností různých etnik
MKV - udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet
spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich
kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo
generační příslušnost
MKV - odlišné myšlení a vnímání světa

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Smysl života a náboženství. Náboženské památky na Mimoňsku, stopy náboženských sporů – uličníky, audioměsta, databáze fotografií.
 Demokracie, lidská práva a svobody. Spolková činnost na Mimoňsku, občanské aktivity pro rozvoj města/obce – uličníky, audioměsta, databáze fotografií
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KVARTA
učivo

výstupy

SOCIÁLNÍ POLITIKA
 lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé
ve společnosti
 pomoc nemocným a sociálně slabým
 významné sociální problémy

Žák:
 zhodnotí a na příkladech doloží význam
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své
možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi
 uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané

MEZINÁRODNÍ VZTAHY A ORGANISACE
 státy, typy a formy států
 výhody mezinárodní spolupráce
 významné mezinárodní organizace
 Evropská unie
 základní globální problémy









ZÁKLADY EVROPSKÉ KULTURY
 současnost a minulost v našem životě
 Evropa jako kulturní celek
 základní východiska evropské kultury





průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

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
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
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

EGS - naše vlast a Evropa
EGS - Evropská integrace; instituce Evropské unie
a jejich fungování
EGS - mezinárodní organizace a jejich přispění k
řešení problémů dětí a mládeže

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti
vyjmenuje a charakterizuje základní zdroje
evropské kultury a civilizace
zařazuje do náležitého kontextu nejdůležitější
postavy a artefakty evropské kultury

EGS - kořeny a zdroje evropské civilizace
MKV - poznávání vlastního kulturního zakotvení
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A PRVNÍ POMOC
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
 povodně
 požáry
 zemětřesení a další přírodní katastrofy
 ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí
 integrovaný záchranný systém



PRVNÍ POMOC
 nebezpečné situace, prevence úrazů
 bezpečné chování na komunikacích
 život ohrožující stavy
 poranění pohybového aparátu
 krvácení
 tepelná poranění







stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a
z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost
se účinně chránit
ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících
mimořádné
události;
vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista

