
2. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata

OV - objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam 
pro vývoj Evropy
ŠV - vymezí formy mezinárodní pomoci a spolupráce
     - objasní důvody evropské integrace a posoudí její význam 
pro vývoj Evropy
     - orientuje se ve vývoji integrace po skončení druhé 
světové války

Evropská integrace - podstata a význam
EGS 4
GEO
DEJ

OV - rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich 
činnosti
ŠV - rozpozná členské země EU
     - identifikuje základní svobody EU
     - rozliší funkce orgánů EU, objasní na konkrétních 
příkladech jejich činnost a význam 

Evropská unie 
Orgány EU

EGS 4 

OV - 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
ŠV - orientuje se v dopadech začlenění ČR do EU a do 
schengenského prostoru
     - uvede příklady, jak uplatňovat práva v rámci EU

Význam Evropské unie
EGS 4
MKV 2

OV - uvede příklady činnosti některých významných 
mezinárodních organizací a vysvětlí, jaký vliv má jejich činnost 
na chod světového společenství, zhodnotí význam zapojení 
ČR
ŠV - rozpozná hlavní mezinárodní organizace
     - určí cíle a strukturu mezinárodních organizací (NATO, 
OSN, Rada Evropy), uvede příklady jejich činnosti a význam 
pro chod světového společenství
     - zhodnotí význam zapojení ČR do mezinárodních 
organizací

Významné mezinárodní organizace a společenství, 
jejich účel a náplň činnosti

EGS 3
DEJ
GEO 

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Školní vzd ělávací program (ŠVP) pro vyšší stupe ň osmiletého studia a čtyřleté studium

Vyučovací p ředmět - Občanský a spole čenskov ědní základ
Vzdělávací obor - Člověk a společnost

Mezinárodní vztahy, globální sv ět
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OV - uvede příklady institucí, na něž se může obrátit v případě 
problémů při pobytu v zahraničí
ŠV - uvede instituce zprostředkovávající pomoc při 
problémech v zahraničí

Instituce v zahraničí MKV 3

OV - posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních 
problémů současnosti, analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich 
možné důsledky
ŠV - orientuje se v hlavních globálních problech současného 
světa, uvede konkrétní příklady a posoudí jejich příčiny
     - posoudí možné důsledky globálních problémů 
současnosti, rozpozná na konkrétních příkladech dopady 
globalizace na život občanů ČR

Proces globalizace, příčiny, projevy, důsledky
Globální problémy

EGS 1
EGS 2
EMV 2
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