
5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova  -  ročník: KVARTA

Kódy Dle RVP Školní (ro čníkové)
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Příprava na pracovní uplatnění.
Profesní profil člověka. 
Péče státu o zaměstnanost. 
Zákoník práce a pracovní poměr. 
pracovní proces. 
Odměňování práce. 
Péče o zaměsnance. 

V-KSP-06

objasní význam právní 
úpravy důležitých vztahů 
- vlastnictví, pracovní 
poměr, manželství;

Vyloží souvislosti mezi různými 
prac.činnostmi a předpoklady 
pro jejich výkon. Uvede 
významné okolnosti rozhodující 
o volbě povolání. Vysvětlí, co by 
měl znát mladý uchazeč o 
zaměstnání. Objasní význam 
dodrž. prac. kázně. Uvede zákl. 
práva a povinnosti 
zaměstnance. Popíše, jak si 
poradit v nezaměstnanosti. 
Odpovědně přistupuje k volbě 
svého povolání.

VDO-02       
OSV-10
OSV-11

KŘP-05          
KOB-02         
KPR-03
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Člověk jako občan. 
občanské právo a občanský 
zákoník. 
občanskoprávní smlouvy.
Vlastnické právo

V-KSP-06  
V-KSP-07

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 - 
osobní přeprava; koupě, 
oprava či pronájev věci

Vysvětlí význam dodržování 
pravidel občanského soužití. Na 
příkladech popíše a objasní 
důsledky porušování pravidel 
občanského soužití. Uvede 
základní občanská práva. 
Provádí jednoduché právní 
úkony a chápe jejich důsledky. 
Uvede příklad některých smluv. 
Na příkladech posoudí 
podmínky vzniku reklamačního 
nároku, dokáže reklamovat 
vadné zboží. 

VDO-02       
OSV-07
OSV-10
OSV-11

KŘP-05          
KOB-02         
KPR-03

KKTéma Učivo
Výstupy

PT
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Pojištění. 
Zdravotní a sociální péče.

Vysvětlí a zdůvodní význam 
různých druhů pojištění a 
sociálního zabezpečení.
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Právní vztahy. 
Účastníci právních vztahů. 
Právní řád. 
Právní ochrana. 
Trestní právo.

V-KSP-08  
V-KSP-09  
V-KSP-10

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

Vysvětlí, proč je každý občan 
povinnen dodržovat právní řád, 
respektuje základní právní 
normy našeho státu. Uvede 
příklady činnosti důležitých 
orgánů právní ochrany občanů. 
Orientuje se ve významných 
dokumentech, v nichž se 
publikují právní předpisy. 
Rozliší protiprávní jednání a na 
příkladech posoudí podmínky 
trestní postižitelnosti 
občanů.Uvede příklady postihů, 
které může použít náš stát v 
případě protiprávních jednání.

VDO-02
KOB-01
KOB-02
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Stát a státní příslušnost. 
Druhy států. 
Demokratický stát. 

V-KSP-01  
V-KSP-02  
V-KSP-03 

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;
objasní výhody 
demokratického 
způsobu řízení státu pro 
každodenní život 
občanů

Vysvětlí a zdůvodní význam 
symbolů suverenity státu. Na 
příkladech známých států rozliší 
republiku a monarchii 
/demokracii a diktaturu/. 
Vysvětlí, jaké výhody má 
demokratický způsob řízení 
státu pro každodenní život 
občanů. 

VDO-02
VDO-03
VDO-04   

KOB-02
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Dělba státní moci.  
Zastupitelské orgány. 
Politika.

V-KSP-04

vyloží smysl voleb do 
zastupitelstev v 
demokratických státech 
a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb 
ovlivňovat každodenní 
život občanů

Charakterizuje a porovná složky 
státní moci a vysvětlí, jaké 
úlohy plní jejich orgány a 
instituce. Objasní smysl voleb v 
demokrtických státech a 
vysvětlí, jak mohou výsledky 
voleb ovlivnit život občanů. 
Stručně charaktrizuje hlavní 
formy voleb do zastupitelstev. 
Uvede příklady důležitých 
politických stran ČR, rozlišuje 
jejich programy.
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Lidské potřeby a spotřeba. 
Směna zboží. Funkce peněz. 
Dělba práce. 
Tržní hospodářství.

V-SAH-03
V-SAH-04
V-SAH-06
V-SAH-07

dodržuje zásady 
hospodárnosti, popíše a 
objasní vlastní způsoby 
zacházení s penězi a se 
svým i svěřeným 
majetkem, vyhýbá se 
rizikům v hospodaření s 
penězi;
vysvětlí, jakou funkci 
plní banky a jaké služby 
občanům nabízejí;
rozlišuje a porovnává 
úlohu výroby, obchodu a 
služeb,  uvede příklady 
jejich součinnosti;
na příkladu chování 
kupujících a 
prodávajících vyloží 
podstatu fungování trhu

Vysvětlí funkci práce v životě 
jednotlivce i společnosti. Popíše 
základní funkce a principy dělby 
práce. Rozlišuje a porovnává 
úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti. Na příkladech 
kupujících a prodávajících 
vyloží podstatu fungování trhu 
/trž. hospodářství/. 

MDV-07      
OSV-09

KPR-04
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Formy podnikání. 
Hospodářská politika státu. 
Daně. Státní rozpočet. 
Sociální politika státu.

V-SAH-01
V-SAH-02
V-SAH-05

rozlišuje a porovnává 
různé formy vlastnictví, 
uvede příklady;
objasní potřebu 
dodržování zásad 
ochrany dušev. 
vlastnictví a jejich 
znalost uplatňuje ve 
svém jednání;
rozlišuje, ze kterých 
zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých 
oblastí stát směruje své 
výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které 
ze státního rozpočtu 
získávají občané

Popíše, ze kterých zdrojů 
pochází příjmy státu a do 
kterých důležitých oblastí stát 
směřuje své výdaje.  Vysvětlí 
význam daní. Vysvětlí význam 
sociální politiky státu.

MDV-07      
OSV-09

KPR-04

Integrační procesy a snahy. 
Mezinárodní hospodářská 
spolupráce. 
Evropská unie. 

V-MVG-01  

popíše vliv začlenění 
ČR do EU na každo-
den. život občanů, 
uvede příkl. práv občanů 
ČR v rámci EU i 
možných způsobů jejich 
uplatňování;

Vysvětlí význam začlenění ČR 
do EU. Uvede příklady výhod, 
které vyplývají z členství v EU. 
Posoudí význam ekonomické, 
politické a bezpečnostní 
spolupráce mezi státy.

EGS-01
EGS-02
EGS-03

KUČ-02          
KKO-01
KKO-02     

Světová mezivládní spolupráce. 
Mezinárodní bezpečnostní 
spolupráce. 
Nejvýznamější mezinárodní 
společenství .

V-MVG-02  
V-MVG-03

uvede některé význ. 
mezinár. organizace a 
společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich 
vý-znam ve svět. dění a 
popíše výhody spolu-
práce mezi státy;
uvede příklady někt. 
projevů globalizace, 
porovná jejich klady a 
zápory

Uvede příklady některých 
projevů globalizace v 
současném světě a objasní její 
klady a zápory. Uvede příklady 
činností mezinárodních 
organizací, ke kterým má ČR 
vztah, a posoudí jejich význam 
ve světě. Posoudí význam 
ekonomické, politické a 
bezpečnostní spolupráce mezi 
státy.

MKV-02
MKV-04         
MDV-06

 KSP-01
KSP-03
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Životní plány a cíle. 
Hledání smyslu lidského života. 
Význam životní zkušenosti.

V-ČJJ-01
V-ČJJ-02
V-ČJJ-03
V-ČJJ-04

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;
rozpoznává projevy 
záporných 
charakterových 
vlastností u sebe i u 
druhých lidí, 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

Zamyslí se nad smyslem 
lidského života. Zdůvodní, proč 
je třeba plánovat si důležité 
životní kroky. Dokáže pochopit, 
proč má lidský život smysl v 
konání dobra a prospěchu 
nejen v osobním, ale i 
obecném. Učí se zodpovědně 
volit životní cíle a nacházet 
cesty k jejich realizaci.

OSV-03
OSV-04
OSV-11

KUČ-01
KUČ-04
KUČ-05
KŘP-05
KKO-01         
KPR-03
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