
Učební osnovy vyučovacího předmětu výchova k občanství se doplňují: 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Seznámí se s obsahem učiva 
občanské výchovy, jeho 
rozmanitostí a propojením 
s každodenním životem a 
praktickým využitím, 
porozumí pojmům občan, 
občanský. 

- Odhadne délku časového 
úseku, uvědomuje si 
subjektivitu vnímání času, umí 
s časem zacházet a správně jej 
využívat k práci (učení), 
zábavě a odpočinku, zdůvodní 
potřebu měření čau a vzniku 
hodin, vysvětlí přednosti i 
zápory posouvání času ze 
zimního na letní a naopak. 

- Rozlišuje činnosti možné 
vykonávat kdykoli nezávisle 
na ročním období a činnosti 
možné vykonávat jen v určitý 
čas, vysvětlí, čím jsou 
způsobené přírodní cykly, umí 
vysvětlit původ týdne. 

 

Úvod  
- občan, občanství národnost. 
Člověk v rytmu času 
- čas v praktickém životě člověka, 
relativnost času, měření času, letní 
čas, orloj, relativní vnímání času; 
- člověk – nedílná součást přírody, 
rovnodennost a slunovrat, orientace 
v čase, kalendář. 
 
 

OSV 
Osobnostní rozvoj 
- organizace vlastního času, 
plánování učení a studia; 
stanovování osobních cílů a 
kroků k jejich dosažení 
(Seberegulace a 
sebeorganizace). 
Sociální rozvoj 
- vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě; rozvoj pozornosti 
vůči odlišnostem a hledání 
výhod v odlišnostech; chyby při 
poznávání lidí (Poznávání lidí). 
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učivo, poznámky 

- Zformuluje základní funkce 
rodiny, popíše, čím je pro nás 
rodina důležitá a čím my pro 
ni, chápe vzájemné potřeby 
jednotlivých členů rodiny. 

- Popíše vlastní role, které 
v životě zastává, stručně 
charakterizuje role 
jednotlivých členů rodiny, 
vysvětlí rozdělení rolí v našich 
rodinách, jejich různorodost, 
zamyslí se nad stavem české 
rodiny (rozdělení rolí, 
různorodost rodin atd.). 

- Používá správně názvy 
označující příbuzenské vztahy, 
vysvětlí pojem rodokmen, 
zamyslí se nad tím, co 
příbuzné spojuje (krevní, 
citové pouto, vzájemná pomoc 
a podpora). 

- Zamyslí se nad tím, proč náš 
právní řád některým lidem 
rovnocenný sňatek 
neumožňuje, uvědomí si, že 
postoj k svatbám a manželství  

Rodinný život 
- postavení rodiny v dnešní 
společnosti, typy rodiny; 
- význam rolí v životě dnešního 
člověka, rodokmen; 
- manželství, život bez oddacího 
listu; 
- síla rodinných vazeb, citová funkce 
rodiny; 
- vytvoření rodiny, vývoj člověka, 
biologická funkce rodiny; 
- bezpečnost dětí, kde hledat pomoc, 
ochranná funkce rodiny; úloha peněz 
a majetku v životě člověka, 
materiální funkce rodiny; 
- vliv rodiny na výchovu dítěte, 
výchovná funkce rodiny 
- náhradní výchova, příčiny vedoucí 
k umístění v náhradní rodičovské 
péči. 
 
 

VDO  

– škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratického 
společenství, demokratická 
atmosféra a demokratické vztahy 
ve škole; způsoby uplatňování 
demokratických principů a 
hodnot v každodenním životě 
školy 

(význam aktivního zapojení 
žáků do žákovské samosprávy - 
žákovských rad či parlamentů); 
formy participace žáků na životě 
místní komunity; spolupráce 
školy se správními orgány a 
institucemi v obci (Občanská 
společnost a škola). 
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- je v různých kulturách odlišný 
a proč tomu tak je, seznámí se 
s některými svatebními zvyky, 
přemýšlí o tom, co by bylo 
vhodné před vstupem do 
manželství zvážit. 

- Uvědomí si, jak sám působí na 
rodinnou atmosféru a vztahy, 
vyjádří, co cítí ke své rodině 
(jejím členům), přemýšlí, jak 
v ní může pomáhat. 

- Vysvětlí pojmy plánované 
rodičovství, antikoncepce, 
puberta, zamýšlí se nad 
přístupem rodiny k sexuální 
výchově dětí, umí přirozeně 
(bez studu a vulgárnosti) 
hovořit o sexuální stránce 
lidského života (odlišuje věci 
natolik intimní, že se dají 
svěřit – pokud chceme jen 
lidem blízkým), jednoduše 
popíše, jak dítě přichází na 
svět (oplodnění, těhotenství,  

 

 MV 
- pěstování kritického přístupu 
ke zpravodajství a reklamě; 
rozlišování zábavních 
(„bulvárních“) prvků ve sdělení 
od informativních a společensky 
významných; hodnotící prvky ve 
sdělení (výběr slov a záběrů); 
hledání rozdílu mezi 
informativním, zábavním a 
reklamním sdělením; chápání 
podstaty mediálního sdělení, 
objasňování jeho cílů a pravidel; 
identifikování základních 
orientačních prvků v textu 
(Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení); 
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- porod). 
-  Rozumí pojmu asertivní 

chování, rozpozná projevy 
nelidského a nepřípustného 
zacházení, umí požádat o 
pomoc v případě, že někdo 
ohrožuje (poškozuje) naše 
práva, ví, kam se obrátit, 
rozpozná nebezpečné situace. 

- 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 

- Popíše různé způsoby 
získávání majetku a zamýšlí se 
nad nimi, zamýšlí se nad tím, 
proč jsou peníze potřebné, 
k čemu by měly sloužit 

- Vyhýbá se rizikům při  

 různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a jejich funkce; 
rozdíl mezi reklamou a zprávou 
a mezi „faktickým“ a 
„fiktivním“ obsahem; hlavní 
rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od médii zobrazovaných 
stereotypů, jako reprezentace 
reality); vztah mediálního 
sdělení a sociální zkušenosti 
(rozlišení sdělení potvrzujících 
předsudky a představy od 
sdělení vycházejících ze znalosti 
problematiky a nezaujatého 
postoje); identifikace 
zjednodušení mediovaných 
sdělení, opakované užívání 
prostředků (ve zpravodajství, 
reklamě i zábavě) (Interpretace 
vztahu mediálních 
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Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- hospodařená s penězi 
 

- Seznámí se s výchovnou 
funkcí rodiny – uvědomí si 
nutnost výchovy a příkladu, 
vysvětlí, co znamená pojem 
výchova, chápe důležitost 
denního řádu pro 
plnohodnotný život, zopakuje 
si pravidla slušného chování. 

- Rozumí pojmům náhradní 
výchova, ústavní výchovná 
zařízení, pěstounská péče, 
osvojení, adopce, seznámí se 
s důvody, které vedou 
k umístění dítěte do náhradní 
rodinné péče, pochopí výhody 
pěstounské péče či osvojení a 
možná úskalí ústavní výchovy, 
zamyslí se nad problémy dětí 
rozvojových zemí a seznámí se 
s možností, jak jim pomoci. 
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- Rozpozná zástavu dýchání, 
provede vyčištění ústní dutiny 
a provede techniku umělého 
dýchání, umí uvést člověka do 
stabilizované polohy, rozpozná 
zástavu srdce a poskytne 
masáž srdce, umí zastavit 
krvácení, umí přivolat 
odbornou pomoc, posoudí 
správnost postupu v konkrétní 
situaci, uvědomí si, jak 
zbytečná jsou některá zranění, 
která sobě nebo druhým 
přivodíme sami svou 
neopatrností, nedbalostí či 
lehkomyslností. 

- Vysvětlí význam základního 
vzdělání pro vlastní vývoj a 
budoucí život v dospělosti, 
porovná některé typy škol, 
porozumí pojmům pravidlo, 
norma, zná základní pravidla 
školního řádu (svá práva a 
povinnosti), seznámí se  

 

První pomoc 
- ochrana člověka za mimořádných 
událostí, poskytnutí pomoci při 
ohrožení života. 
Život ve škole 
- vzdělávání – celoživotní proces, 
školní docházka, systém vzdělávání; 
- pravidla školního života, školní řád, 
parlament; 
- nadání je jen zlomek k úspěchu, 
plánování, organizace, metody učení, 
odpočinek. 
Domov, obec 
- domov, vztah k obci; 
- podíl občana na životě své obce,  
státní správa, samospráva; 
- řešení záležitostí obce, obecní úřad, 
obecní zastupitelstvo, obecní rada, 
obecní rozpočet; 
- životní prostředí člověka. 
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- s možností vlastní spoluúčasti 
na organizaci života ve škole. 

-  Naučí se sestavovat přiměřený 
učební plán a dodržovat jej, 
naučí se vést poznámky 
v sešitě, rozpozná, co odvádí 
pozornost od učení, vyzkouší 
si, jak lze trénovat paměť. 

- Uvědomuje si a umí vyjádřit, 
co pro nás domov znamená, 
charakterizuje, čím jsou 
některé stavby instituce v obci 
důležité pro obec a její řízení a 
pro občany obce, orientují se 
ve své obci, umí poskytnout 
stručné informace cizímu 
návštěvníkovi obce. 

-  Popíší (konkrétně), čím je 
obec tvořena, jak je řízena, 
umí rozlišit záležitosti týkající 
se státní správy a samosprávy. 

- Na příkladech popíší, čím se 
zabývá obecní (místní, 
městský) úřad a s jakými 
problémy se na něj můžeme 

 
 
 
 
 
 
Region, vlast 
- odlišnost života v regionech; 
- český jazyk, cizí jazyky, spisovná a 
nespisovná čeština; 
- používání státních symbolů; 
- typy státní moci. 
- významné milníky historie naší 
vlasti; 

- významné osobnosti (umělci, 
vynálezci, sportovci; prezidenti); 
- Praha (památky). 
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Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- obracet, zamyslí se nad 
náročností rozhodování o 
obecních záležitostech. 

- Vysvětlí, čím je jim bližší 
prostředí vesnice nebo města a 
jaké jsou rozdíly, uvědomí si 
zodpovědnost za stav 
životního prostředí v obci. 

- Přemýšlí nad pozitivy a 
negativy postupného mizení 
dřívějších tradic a způsobu 
života, uvede, co je typické 
pro vlastní region, navštíví 
národopisné muzeum či 
skanzen. 

- Vysvětlí, k čemu slouží jazyk, 
uvědomí si různorodost 
jazykových prostředků, rozumí 
pojmům archaismus, 
historismus, slang, argot, 
dialekt. 

- Vysvětlí podobu a význam 
státních symbolů a rozumí 
potřebě důstojného nakládání 
s nimi. 
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Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- Popíše základní funkce 
jednotlivých složek státní 
moci, vysvětlí význam členění 
státní moci. 

- Pojmenuje některá zajímavá či 
památná místa naší vlasti. 

- Vyjmenuje významné 
osobnosti české minulosti 
(současnosti) a některé 
významné památky, vysvětlí 
přínos významných osobností 
(umělců, vynálezců, 
sportovců, politiků), rozpozná 
rozdíl mezi popularitou a 
slávou, zná jména všech 
českých prezidentů. 

- Vysvětlí kulturní a historický 
význam Prahy, zná její 
atmosféru a podobu z vlastní 
zkušenosti. 

 Rozpozná některé projevy lidské 
nesnášenlivosti a uvědomí si její 
závažnost, umí hledat dobré vlastnosti 
na druhých lidech, pochopí, že  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvod do lidských práv 
- podobnost a rozdílnost lidí, rovnost, 
diskriminace, rasismus, xenofobie; 
- právní dokumenty; 
- práva a povinnosti; 
- konflikt a jeho řešení. 
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- hodnota člověka spočívá 
v tom, co umí a jak jedná. 

-  Rozpozná porušování nebo 
ohrožování práv dětí, vysvětlí 
příčiny sociální nerovnosti lidí. 

- Rozpozná jednání, které 
ohrožuje práva druhých lidí 
(šikana, zastrašování aj.), ví, 
kam se obrátit jsou-li práva 
porušována. 

- Vysvětlí, co je konflikt a jaké 
jsou jeho příčiny, předchází 
některým neshodám či 
drobným konfliktům se 
spolužáky, používá vhodné 
techniky k řešení konfliktu. 

   

 


