
2. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata

OV - objasní, v čem spočívá odlišnost mezi morálními a 
právními normami, odůvodní účel sankcí při porušení právní 
normy
ŠV - rozliší morální a právní normy, vysvětlí odlišnost v postihu 
při porušení morálky a práva
     - odůvodní účel sankcí při porušení právní normy
     - rozumí významu práva ve společnosti, vymezí pojmy 
právo a moc a objasní jejich vzájemný vztah

Právo a spravedlnost
Smysl a účel práva
Morálka a právo

OV - uvede, které státní orgány vydávají právní předpisy i jak a 
kde je uveřejňují
ŠV - rozliší základní a prováděcí právní předpisy, uvede, které 
státní orgány vydávají státní předpisy, jak a kde je uveřejňují
     - orientuje se v systému práva (ovládá základní klasifikaci - 
právo hmotné, procesní, soukromé a veřejné)
     - charakterizuje hierarchický systém právních předpisů ČR 
za použití institutu "právní síly"
     - rozliší právní a neprávní normy
     - charakterizuje působnost právní normy

Právní řád ČR a jeho uspořádání
Právo jako systém

OV - rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich 
příklady
ŠV - rozliší subjekty právních vztahů, uvede příklady fyzických 
a právnických osob
     - odliší druhy právní způsobilosti

Právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům
Subjekty právních vztahů
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OV - vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních 
vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství) i práva a 
povinnosti účastníků těchto právních vztahů
ŠV - rozliší důležitá právní odvětví a charakterizuje je na 
příkladech
     - vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních 
vztahů (vlastnictví, pracovní poměr, manželství)
     - na příkladech demonstruje práva a povinnosti účastníků 
důležitých právních vztahů

Systém právních odvětví
Občanské a  rodinné  právo
Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, neúplná 
rodina, náhradní rodinná péče a její formy 

Výchova ke zdraví - okruh 
Vztahy mezi lidmi a formy 
soužití - integrováno
OSV 4

OV - na příkladu ukáže možné důsledky neznalosti smlouvy, 
včetně jejích všeobecných podmínek
ŠV - popíše důležité typy smluv, na příkladech vysvětlí 
důsledky vyplývající z neznalosti smluv
     - rozliší na příkladech smlouvy občanského, obchodního a 
pracovního práva

Smlouvy, jejich význam a obsah
Všeobecné podmínky smluv

OSV 2

OV - rozeznává, jaké případy se řeší v občanském soudním 
řízení a jaké v trestním řízení
ŠV - rozliší občanské a trestní soudní řízení, uvede příklady, 
popíše zásady trestního řízení

Účel a průběh občanského soudního řízení
Trestní řízení

OV - rozlišuje trestný čin a přestupek, vymezí podmínky trestní 
postižitelnosti občanů a uvede příklady postihů trestné činnosti
ŠV - vymezí podmínky trestní odpovědnosti, uvede příklady 
postihů za spáchané trestné činy, rozlišuje tresný čin a 
přestupek
     - charakterizuje jednotlivé právní delikty

Trestní právo OSV 4

OV - rozlišuje náplň činnosti základních orgánů právní 
ochrany, uvede příklady právních problémů, s nimiž se na ně 
mohou občané obracet
ŠV - porovná náplň činnosti základních orgánů právní ochrany
     - rozliší hlavní náplně vybraných právnických profesí 
(soudce, ombudsman, státní zástupce, advokát, notář, 
exekutor)

Orgány právní ochrany - funkce a úkoly
Právnické profese
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OV - ve svém jednání respektuje platné právní normy
ŠV - respektuje ve svém jednání platné právní normy
     - porozumí podstatě právní odpovědnosti
     - uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona a 
vyvozuje z nich osobní zodpovědnost
     - popíše, jak se odpovědně chovat v případě mimořádné 
události
    - zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového 
chování
    - uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, k 
budoucímu rodičovství, k ochraně matky a dítěte

Systém právního poradenství, činnost a úkoly 
občanských poraden
Mimořádné události, živelná pohroma
Partnerské vztahy vycházející z odpovědnosti,sebeúcty, 
respektu, apod.
Sexuálně motivovaná kriminalita 

Výchova ke zdraví - okruh 
Změny v životě člověka a 
jejich reflexe - integrováno
Výchova ke zdraví - okruh 
Rizika ohrožující zdraví a 
jejich prevence - integrováno
Výchova ke zdraví - okruh 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí - 
integrováno
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