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Předmět: O B Č A N S K É D O V E D N O S T I
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky orientovat se v každodenním právním, institucionálním a sociálním prostředí, hledat konkrétní aplikace teoretických poznatků
zejména – avšak nikoli výlučně - z oboru společenských věd. Jde o to, propojit svět teoretických poznatků se světem každodenního bytí pobytu. Vzhledem
k praktickému zaměření předmětu lze očekávat, že jeho obsah a forma se bude přizpůsobovat aktuálním problémům společnosti, stejně jako aktuálním
možnostem exkursí, přednášek, presentací, videoprojekcí apod. Podporovány jsou takové formy výuky, při nichž žáci téma analyzují sami na základě nějaké
problémové situace, navozené zpravodajstvím, textem, filmovou ukázkou apod. Rozvíjí se tak funkční gramotnost, schopnost komunikace, interpretace,
semiózy a kritického myšlení.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět je vyučován v kvintách a sextách v nedělených třídách. Hodinová dotace je v obou ročnících jedna hodina týdně.
Předmět výchova k občanství pokrývá odpovídající části kapitol „Člověk a společnost“ a „Člověk a svět práce“.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 seznamuje žáky s problematikou
 vede žáky k samostatnému vyhledávání informací
 zajišťuje alternativní formy výuky (exkurse, přednášky, videoprojekce apod.)
 využívá zkušeností žáků s občanským životem a dále je rozvíjí
 napomáhá žákům při samostatné interpretaci konkrétních textů a ukázek
 vede žáky k uplatnění individuálních předností
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
Předmět občanské dovednosti by měl být vlastně jakýmsi praktičtěji a tvořivěji zaměřeným pendantem společenských věd, s nimiž je takto propojen
nejtěsněji. Dalšími souvisejícími předměty jsou zejména filosofie, český jazyk a literatura, filmový seminář, matematika.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV):
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Morálka všedního dne
- Spolupráce a soutěž
Mediální výchova (MEV)
- Mediální produkty a jejich významy
Multikulturní výchova (MKV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
- Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi různého kulturního prostředí
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KVINTA, 1. A
učivo

PSYCHOLOGIE PRO VŠEDNÍ DEN
 učení
 zásady správného učení
 životní dráha
 náročné životní situace
 sebehodnocení osobnosti
 profesní předpoklady

výstupy



















Žák:
orientuje se ve své osobnosti, emocích a
potřebách
porovná osobnost v jednotlivých vývojových
fázích života, vymezí, co každá etapa přináší
do lidského života nového a jaké životní úkoly
před člověka staví
porovnává různé metody učení a vyhodnocuje
jejich účinnost pro své studium s ohledem na
vlastní psychické předpoklady, uplatňuje
zásady duševní hygieny při práci a učení
zařazuje do denního režimu osvojené způsoby
relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje
osvojené
způsoby regenerace
využívá získané poznatky při sebepoznávání,
poznávání druhých lidí, volbě profesní
orientace
na příkladech ilustruje vhodné způsoby
vyrovnávání se s náročnými životními
situacemi
vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých
právních vztahů (manželství) i práva a
povinnosti účastníků těchto právních vztahů
posoudí hodnoty, které mladým lidem
usnadňují vstup do samostatného života,
partnerských vztahů, manželství a rodičovství,
a usiluje ve svém životě o jejich naplnění
posuzuje profesní a vzdělávací nabídku
vztahující se k jeho profesní volbě a kariéře
reflektuje význam práce pro psychické zdraví
člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh
s ohledem na své osobní vztahy
volí bezpečné pracovní postupy šetrné k
životnímu
prostředí,
používá
adekvátní
pracovní pomůcky
chová se poučeně a adekvátně situaci v

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

OSV - já sám o sobě, mé chování, myšlení a
prožívání
OSV - jak rozumím vlastnímu tělesnému,
psychickému a sociálnímu vývoji, jaký mám vztah
k vlastnímu tělu a vlastní psychice
OSV - jak jsem schopen vnímat se pozitivně
OSV - jaká/jaký chci být a proč
OSV - Jak se ovládám v situacích, kdy se věci
nedějí podle mé představy
OSV - co skutečně dělám a co mohu a chci udělat
pro svůj osobní rozvoj
OSV - nakolik chci být originální a nakolik se umím
přizpůsobovat druhým
OSV - jak být připraven na životní změny
OSV - péče o sebe sama
OSV - strategie zvládání zátěžových situací tak,
aby co nejméně ublížily
OSV - relaxace
OSV - jak jsem schopna/schopen si organizovat
čas
OSV - systematičnost mých snah a činností
OSV - moje hodnoty a moje sociální role současné
i budoucí (žák, sportovec, přítel, rodič, občan,
zaměstnanec a další)
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případě pracovního úrazu
SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI A NÁVYKY
 rodina a vztahy v rodině
 partnerské, resp. manželské vztahy
 rodičovství, populační vývoj a jeho příčiny
 vztahy ve skupinách
 vztahy mezi různými kulturami
 vztahy na pracovišti
 reklama a jak jí nepodlehnout
















uplatňuje odpovědné a etické přístupy k
sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných
důsledků
korektně a citlivě řeší problémy založené na
mezilidských vztazích
uplatňuje
společensky vhodné
způsoby
komunikace ve formálních i neformálních
vztazích, případné neshody či konflikty s
druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu
příslušníků různých sociálních skupin, na
příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou
vést předsudky
projevuje etické a morální postoje k ochraně
matky a dítěte
posuzuje lidské jednání z hlediska etických
norem a svědomí jednotlivce
identifikuje projevy náboženské a jiné
nesnášenlivosti a rozezná projevy sektářského
myšlení
vhodně prezentuje vlastní osobu a práci,
vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo
konkurzu
rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH
aj.) a klamavé nabídky
analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky
posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku
na trhu
navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak
naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti
vysvětlí, jak zakoupením výrobku fair trade
pomáhá konkrétním jednotlivcům

OSV - jak se obvykle chovám, jaké způsoby
chování a jednání volím
OSV - můj vztah k lidem
OSV - jak hodnotím morálku vlastního jednání a
jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě
OSV - já a moje sociální role nynější i budoucí
(žák, občan, rodič apod.)
OSV - jak mohu používat komunikační dovednosti
k odolávání neužitečnému nátlaku
OSV - jak ovládám sociální dovednosti potřebné
při řešení problémů v interakci s druhými lidmi a co
se v této oblasti mohu dále učit
OSV - verbální a neverbální komunikace
(specifika)
OSV - co vím o svém komunikačním chování
OSV - vnímající komunikace (na partnera
orientované vnímání, aktivní naslouchání)
OSV - rozumějící komunikace (porozumění
komunikačním signálům v řeči lidského těla i řeči
slov ve vlastní kultuře i v kontaktu s kulturami
jinými)
OSV - respektující komunikace (způsoby
komunikačního chování respektujícího odlišnosti
názorů postojů, kultur, národností)
OSV - pozitivní komunikace (vyváženost
negativních a pozitivních výroků, otevřenost,
komunikace partnerů jako inspirace)
OSV - účelově efektivní komunikace (otevřenost,
asertivnost, komunikační taktiky, účelné způsoby
OSV - komunikace při spolupráci, vyjednávání a
při řešení problémových, resp. konfliktních situací)
OSV - jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem
OSV - jak spolupracovat s lidmi, kteří jsou jiní než
já sám, a jak rozvíjet vztahy s dospělými
OSV - jak mohu a umím pomáhat, podporovat jiné
lidi, poskytovat rady

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Sociální dovednosti a návyky. Verbální a nonverbální komunikace (OSV) – uličníky a audioměsta jako podklad k diskusi o aktuálních změnách v obci
(nové veřejné stavby apod.), rozvoj argumentačních kompetencí
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Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

PRÁVO V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ, ÚŘEDNÍ
JEDNÁNÍ
 státní správa a samospráva
 profesní dráha: možnosti zvyšování a změny
kvalifikace
 důležitá práva a možnosti, jak se jich domoci

Žák:
 uvede okruhy problémů, s nimiž se může
občan obracet na jednotlivé státní instituce
 zvládá komunikaci ve styku s úřady
 zná práva každého jedince v oblasti sexuality
a reprodukce
 rozlišuje náplň činnosti základních orgánů
právní ochrany, uvede příklady právních
problémů, s nimiž se na ně mohou občané
obracet
 uvede příklady institucí, na něž se může
obrátit v případě problémů při pobytu
v zahraničí
 uvede postup, jak vypočítá životní minimum
své domácnosti, a zažádá o sociální dávku, na
niž má nárok
 na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva
spotřebitele (při nákupu zboží a služeb, včetně
produktů finančního trhu)

OSV - kde vyhledávat informace a profesionální
poradenství, jaké existují zdroje pomoci a
organizace, které podporují jednotlivce a vztahy v
době krize
SV - ústavní právo

PRÁCE A PODNIKÁNÍ
 pracovní poměr a podnikání.
 formy podnikání.
 pracovní smlouva.
 jak hledat uplatnění na trhu práce









posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání SV - systém práva
SV - občanské právo
se zaměstnáním
rozlišuje a porovnává praktické využití
jednotlivých forem podnikání, posoudí, která
forma podnikání je v konkrétní situaci
nejvýhodnější
uvede, jak postupovat při zakládání vlastní
podnikatelské činnosti a jak zažádat o
živnostenské oprávnění
vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých
právních vztahů (pracovní poměr) i práva a
povinnosti účastníků těchto právních vztahů
uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich
respektování od ostatních, respektuje své
pracovní povinnosti
uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a
podat výpověď
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CO S PENĚZI?
 investování. Porovnání různých možností
z hlediska výnosu, rizika, likvidity.
 instrumenty platebního styku, výhody a rizika.
 pojištění. Principy, druhy, možnosti.







POLITICKÁ PARTICIPACE V PRAXI
 možnosti a důvody politické participace
aspekty
politiky:
korupce,
 negativní
populismus apod.
 zpravodajství a jak je číst. Negativní jevy
v současném
zpravodajství:
bulvarisace,
infotainment apod.
 evropská unie, struktura a pravomoci unijních
institucí a jejich vliv na život v ČR.
 nevládní organisace a občanská společnost.
 imigrační politika a související otázky.






vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací
řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi
posoudí profesní poptávku na českém i
evropském trhu práce a pružně na ni reaguje
dalším vzděláváním
objasní funkci podpory v nezaměstnanosti,
funkci úřadů práce a personálních agentur,
vyhledá informace o zaměstnání a rekvalifikaci
v různých typech médií
navrhne způsoby, jak využít volné finanční SV - trh
prostředky (spoření, produkty se státním INF - práce s WWW, platby na Internetu
příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.), SV - peníze
vybere nejvýhodnější produkt pro investování
volných finančních prostředků a vysvětlí proč
vybere nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby
využívá moderní formy bankovních služeb,
včetně
moderních
informačních
a
telekomunikačních
technologií,
ovládá
způsoby bezhotovostního platebního styku
používá nejběžnější platební nástroje, smění
peníze za použití kursovního lístku
uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti
forem investic do cenných papírů
obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská
práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti
jejich porušování
uvede příklady projevů korupce, analyzuje její
příčiny a domýšlí její možné důsledky
rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady
jejich činnosti
posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie
na každodenní život občanů, uvede příklady,
jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci
EU uplatňovat svá práva

OSV - jak se mohu angažovat ve prospěch
druhých lidí (pomoc, spolupráce, podíl na
demokratickém fungování společnosti, osobní
angažovanost ve společenských otázkách)
OSV - jak se mohu a jsem ochoten podílet na
obecně prospěšných aktivitách
MKV - jaká je v současné době situace, pokud jde
o imigraci do ČR (ve srovnání s některými jinými
zeměmi v Evropě, např. Švédskem, Švýcarskem,
Nizozemskem)
MKV - které příčiny způsobují imigraci (historické,
sociální, ekonomické)
MKV - jaké postoje a jednání provázejí xenofobii,
rasismus, intoleranci a extremismus
MKV - jaké jsou postoje a jednání občana České
republiky a Evropana ve vztahu k imigraci jako
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jevu současnosti, k imigrantům a k imigrační
politice státu (Evropské unie)
MKV - na které instituce a organizace (v ČR, v
Evropě) se mohu obrátit se žádostí o pomoc při
řešení problémů multikulturního charakteru
MEV - rozbor aktuálního zpravodajství, kritéria pro
výběr zpráv (důležitost pro život, aktuálnost,
negativita, blízkost, jednoduchost, jednoznačnost,
přítomnost prominentní osoby, možnost trvání v
čase)
MEV - vztah mezi mediálními produkty a
skutečností (mediální „reprezentace“ skutečnosti,
vztah zpravodajství a skutečnosti, vztah fikce a
skutečnosti, „hra“ se skutečností, relevance a
věrohodnost informačních zdrojů a informací )
MEV - stereotypy, které se projevují v
mediovaných reprezentacích, identifikace a
vyhodnocení
předsudku
ve
zpravodajství,
dramatické tvorbě a zábavních pořadech
SV - zájmové skupiny a politické strany
UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Politická participace v praxi – uličníky a audioměsta spolu s programy lokálních politických uskupení jako podklady ke kritice a formulaci vlastních
„komunálních programů“.
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií

