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Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S NÁZVEM „Škola pro děti I.“ 

Dodatek č. 5: Občanská výchova – 2. stupeň, 6.,7.,8.,9. ročník 

Číslo jednací:  

  2022/673/Neu            A5 

Koordinátorka: Mgr. Šárka Neumannová 

Školská rada projednala dne: 22.6.2022 

Pedagogická rada projednala dne: 21.6.2022 

Dodatek č.5 nabývá platnosti ode dne: 1.9.2022 

Dodatek č.5 nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2022 

Změny v ŠVP budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků. 
 

V souladu se školským zákonem, souvisejícími právními předpisy a s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento Dodatek č. 5: 
Občanská výchova – 6.,7.,8.,9. ročník. Dodatek č. 5 upravuje obsah učiva a školní výstupy v občanské výchově v 6.,7.,8.,9. ročníku. 
Dodatek č. 5 ŠVP ,,Škola pro děti I‘‘ upravuje kapitoly 5.5.2 Občanská výchova - 2. stupeň, 6.,7.,8.,9. ročník. 
V Karlových Varech dne 22.6.2022 ………………………………………………………. 

Mgr. Radka Hodačová, ředitelka školy 
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Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Vyučovací předmět Občanská výchova 

Ročník: 6. 

 
 

 

Očekávané výstupy 
 

Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 

Poznámky 

Žák 
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby 
jejich používání 
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje 
kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje 
k menšinám 
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích 
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní 
postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 
 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
VO-9-4-02p uvede symboly našeho státu a zná způsoby 
jejich užívání 

 
- státní svátky, významné dny 

 
- naše obec, kraj – důležité instituce, 

zajímavá místa, významní rodáci, 
místní tradice 
 

- rodina, rodinný život, rodinné vztahy 
 

- naše vlast, vlastenectví, zajímavá a 
památná místa, významné osobnosti 
 

- škola, systém školství, pravidla ve 
škole, význam a činnost žákovského 
parlamentu, význam vzdělání pro život 
 

- mezilidské vztahy, konflikty v 
mezilidských vztazích 
 

- krizové situace, integrovaný záchranný 

 
VDO – 1 Občanská 

společnost a škola 

VDO – 2 Občan, 

občanská 

společnost 

a stát 

MKV – 2 Lidské 

vztahy 

EVVO – 4 Vztah 
člověka k prostředí 
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VO-9-1-07p respektuje mravní principy a pravidla 
společenského soužití 
VO-9-1-08p rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi 
lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 
spoluobčanům 
VO-9-1-09p je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie 
VO-9-1-08p respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 
minoritních skupin ve společnosti 
VO-9-2-01p chápe význam vzdělávání v kontextu s 
profesním uplatněním 
VO-9-2-04p formuluje své nejbližší plány 
 
  

systém 
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Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Vyučovací předmět Občanská výchova 

Ročník: 7. 

 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 
Poznámky 

Žák 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích 
- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj 
postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí 

- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně 

duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede 

příklady 

- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech 

porovná jejich znaky 

- 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 

- objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro 

každodenní život občanů 

- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 

státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb 

ovlivňovat každodenní život občanů 

 
- člověk ve společnosti, sociální skupiny 

 
- kultura a umění – kulturní hodnoty, 

kulturní tradice, kulturní instituce, 

masová kultura, prostředky 

komunikace 

 
- přírodní bohatství, ochrana krajiny, 

globální ekologické problémy 

 
- majetek, vlastnictví – hmotný a 

nehmotný majetek, ochrana majektu, 

hospodaření s penězi a majetkem 

 
- stát a právo – vznik státu a právních 

norem, volby, dělba státní moci, práva 

a povinnosti občana 

 

 

MV – 1.5 Fungování 

a vliv médií ve 

společnosti 

MV – 1.1 Kritické 

čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

MV – 1.2 

Interpretace 

vztahu mediálních 

sdělení a reality 

MV – 1.4 Vnímání 

autora mediálních 
sdělení 

MKV - 1Kulturní 
diference 

MKV – 3 Etnický    původ 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
VO-9-1-04p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích a rozlišuje projevy 
nepřiměřeného chování a porušování společenských norem 
VO-9-4-02p uvede základní prvky fungování demokratické 
společnosti 
VO-9-4-02p chápe státoprávní uspořádání České republiky, 
zákonodárných orgánů a institucí státní správy 
VO-9-4-04p vyjmenuje základní práva a povinnosti občanů 
VO-9-4-09p vyřizuje své osobní záležitosti včetně běžné 
komunikace s úřady; požádá v případě potřeby vhodným 
způsobem o radu 
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 Vzdělávací oblast  Člověk a společnost 

 Vyučovací předmět  Občanská výchova 

 Ročník:  8. 

 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 
Poznámky 

Žák 

- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 

různých životních situacích 

- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 

vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 

individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 

dosahování cílů a překonávání překážek 

- kriticky 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 

- 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 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 

- osobnost, sebepoznání a 

sebehodnocení, schopnosti a 

dovednosti, temperament a charakter, 

nadání 

 
- sociální chování, komunikace, sociální 

skupiny, konfliktní situace, šikana 

 
- životospráva, zdravý životní styl 

 
- hospodaření, rozpočet, půjčky, úvěry, 

trh 

 
- právní řád ČR, ústava ČR 

- politické strany, EU 

 
 

 

VDO - 3 Formy 
participace občanů v 
politickém životě 
VDO – 4 Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

MKV – 4 
Multikulturalita  
MKV – 5 Princip 
sociálního smíru a 
solidarita 
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volnými prostředky a způsoby krytí deficit 

- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život 

občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i 

možných způsobů jejich uplatňování 

 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
VO-9-1-04p uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace 
v různých životních situacích a rozlišuje projevy 
nepřiměřeného chování a porušování společenských norem 
VO-9-3-02p stručně popíše sociální, právní a ekonomické 
otázky rodinného života a rozlišuje postavení a role 
rodinných příslušníků 
VO-9-3-02p sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 
a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácnosti 
VO-9-3-07p uvědomuje si význam sociální péče o potřebné 
občany 
VO-9-4-10p rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně 
patologickými jevy 
VO-9-4-10p v krizových situacích využívá služby pomáhajících 
organizací 
VO-9-5-01p uvede příklady základních práv občanů ČR v 
rámci EU a způsoby jejich uplatňování 
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Vzdělávací oblast  Člověk a společnost 

 Vyučovací předmět  Občanská výchova 

 Ročník: 9. 

 
 

 
Očekávané výstupy 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty 

 
Poznámky 

Žák 

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a 

respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 

význam ochrany lidských práv a svobod 

- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – 

vlastnictví, pracovní poměr, manželství 

- uvede příklady některých smluv upravujících 

občanskoprávní vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava 

či pronájem věci 

- 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 

- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 

- státní občanství, styk s úřady 

 
- právo a svoboda 

- právní řád ČR, orgány právní ochrany, 

trestní právo 

 
- volba povolání, zaměstnání, pracovní 

právo 

 
- hospodaření státu, daně a pojištění, 

banky, peníze 

 
- globální svět, globální problémy 

 
- rodinné právo, rodinný rozpočet 

 
- zdravý životní styl, násilí, šikana 

 

EGS- 1 Evropa a 
svět kolem nás 

EGS – 2 Objevujeme 

Evropu a svět 

EGS – 3 Jsme 

Evropané 

OSV – 2.4 Kooperace a 
kompetice 

MV – 2.2 Práce 

v realizačním 

týmu 
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hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 

použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 

omezení 

- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby nabízejí, 

vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

- 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 

- 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 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných 
výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Žák 
VO-9-4-05p na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo 
službu 
VO-9-4-05p uvede příklady, jak se bránit v případě porušení 
práv spotřebitele 
VO-9-4-08p uvědomuje si rizika porušování právních 
ustanovení a důsledky protiprávního jednání 
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VO-9-4-09p uvede základní informace o sociálních, právních a 
ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje 
postavení a role rodinných příslušníků 
VO-9-3-03p ukáže na příkladech vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k 
čemu slouží bankovní účet 
VO-9-3-04p uvede příklady služeb, které banky nabízejí 
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