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Žákovské kompetence Učivo - obsah Průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Rozpozná podstatu vzniku a významu státu

Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu 

pro každodenní život občanů

Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 

příkladech porovná jejich znaky

Uvědomuje si právní základy státu,rozlišuje a 

porovnává úkoly jednotlivých složek st.moci ČR i 

jejich orgánů a institucí,uvede příklady institucí a 

orgánů,které se podílejí na správě obcí,krajů a státu

 - počátek státu a jeho význam

 - právní základy státu - znaky státu,typy a formy státu

 - právní,demokratický stát,principy demokracie,politický pluralismus

 - vnitřní a zahraniční politika státu

 - státní moc zákonodárná,výkonná,soudní

 - politické strany,vláda a opozice

 - státní správa a samospráva - její orgány a jejich úkoly

 - výhody a závazky občanů ve státě

 - práva a povinnosti občanů

 - občanská sdružení

Výchova demokratického 

občana (principy 

demokracie jako formy 

vlády a způsobu 

rozhodování. 

Občan,občanská 

společnost a 

stát;občanská 

společnost a škola)

Dějepis-6.r. Základy 

zákonodárství

Dějepis 6.r. Vznik a 

vývoj starověkých států

Dějepis 9.r. Principy 

demokracie

Zeměpis 8.r. Typy států

Definuje právo,význam právního řádu v každodenním 

životě lidí

Pochopí nezbytnost dodržování právních ustanovení

Rozpozná protiprávní jednání,přestupky,trestné činy - 

uvede jejich příklady

Konkretizuje možnosti právní ochrany občanů

Uvádí příklady trestní postižitelnosti

Vysvětlí podstatu Ústavy ČR

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 

občanů,uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 

postihování trestných činů

 - právo a jeho význam

 - právní vztahy,právní řád ČR

 - právní ochrana lidí

 - občanské,vlastnické,trestní právo

 - občanskoprávní smlouvy

 - právo a spravedlnost,právo v každodenním životě

 - soudy,jejich rozdělení a činnost

 - postihování trestných činů

Osobnostní a sociální 

výchova ( mezilidské 

vztahy )

Dějepis-8.r. 

Svoboda,občanská 

práva,práva člověka

Definuje základní a specifická lidská práva

Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a 

oprávněné zájmy druhých lidí,posoudí význam 

ochrany lidských práv a svobod

Vymezí práva a povinnosti doma,ve škole,ve 

společnosti

Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 

důsledky,uvede příklady některých smluv upravujících 

občanskoprávní vztahy - osobní 

přeprava,koupě,oprava či pronájem věci

Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - 

vlastnictví,pracovní poměr,manželství

Dodržuje právní ustanovení,která se na něj vztahují,a 

uvědomuje si rizika jejich porušování

 - vymezení základních a specifických lidských práv

 - dokumenty o lidských právech

 - práva a svobody

 - práva národnostních menšin

 - protiprávní jednání - druhy a postihy,porušování předpisů v silničním 

provozu,trestní postižitelnost

 - jednoduché právní úkony a jejich důsledky (smlouva,koupě,pronájem)

 - lidská práva a povinnosti

 - práva dítěte

 - právo v každodenním životě

Multikulturní výchova     ( 

etnický původ;princip 

sociálního smíru a 

solidarity )

Osobnostní a sociální 

výchova ( rozvoj 

schopností 

poznávání;poznávání lidí 

)

Dějepis-9.r. 

Antisemitismus,rasismu

s a jejich nepřijatelnost 

z hlediska lidských práv
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Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 

demokratických státech a uvede příklady,jak mohou 

výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů

Seznamuje se s konkrétními výsledky nejbližších 

voleb

 - parlamentní volby a volby do zastupitelstva

 - principy volebního práva

 - volební kampaň

Mediální výchova ( 

fungování a vliv médií ve 

společnosti ) Výchova 

demokratického občana 

( formy partipitace 

občanů v polit.životě )

Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 

způsoby jejich používání, rozlišuje projevy 

vlastenectvi od projevů nacionalismu

Má vlast, vztah k vlasti a její historii, státní symboly, co nás proslavilo, slavné 

osobnosti, státní svátky a významné dny - 28.říjen, Vánoce……,významná místa, 

národnostní menšiny, vlastenectví a projevy nacionalismu

Dějepis - 7.-9. ročník 

(Důležité momenty 

českých dějin, průřez) 

Poznámky:

Laboratorní práce:

Průřezová témata:

Ostatní:

Osobnost. a sociál.výchova ( rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, 

hodnoty, postoje, prakt. etika ),  mediál. výchova ( fung. a vliv médií ve spol., interpretace vztahu mediál. sdělení a reality, tvorba mediál. sdělení )


