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Změny v ŠVP: 

1.Občanská výchova  - od školního roku 2020/2021 se ruší očekávané výstupy a učivo  

v 8. ročníku (2021/2022 v 9.ročníku) a jsou nahrazeny novými výstupy a učivem. 

8. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Téma: Člověk, stát a 

právo 

- rozlišuje nejčastější 

typy a formy státu a na 

příkladech porovná 

jejich znaky 

- rozlišuje a porovnává 

úkoly jednotlivých 

složek státní moci i 

jejich orgánů a institucí, 

uvede příklady institucí 

a orgánů, kt. se podílejí 

na správě obcí, krajů, 

státu 

 

- objasní výhody 

demokratického způsobu 

řízení státu pro 

každodenní život občanů 

- vyloží smysl voleb do 

zastupitelstev 

v demokratických 

státech a uvede příklady, 

jak mohou výsledky 

voleb ovlivňovat 

každodenní život občanů 

 

- dodržuje právní 

ustanovení, která se jej 

týkají, a uvědomuje si 

rizika jejich porušování  

- rozlišuje a porovnává 

úkoly orgánů právní 

ochrany občanů, 

soustava soudů, uvede 

příklady jejich činnosti a 

spolupráce při 

postihování trestných 

činů 

- rozpozná protiprávní 

jednání, rozliší 

přestupek, trestný čin, 

 

Právní základy státu 

– znaky státu a formy 

státu; Ústava ČR; 

složky státní moci, 

jejich orgány a 

instituce 

Státní správa a 

samospráva – orgány 

a instituce státní správy 

a samosprávy, jejich 

úkoly 

 

 

Principy demokracie 

– znaky 

demokratického 

způsobu rozhodování a 

řízení státu; politický 

pluralismus, sociální 

dialog a jejich význam; 

význam a formy voleb 

do zastupitelstev 

 

 

 

Právní řád ČR – 

význam a funkce 

právního řádu, orgány 

právní ochrany občanů, 

soustava soudů; právní 

norma, předpis, 

publikování právních 

předpisů 

Protiprávní jednání – 

druhy a postihy 

protiprávního jednání 

včetně korupce, trestní 

postižitelnost; 

porušování předpisů 

v silničním provozu, 

porušování práv 

 

VDO  

(Občan, občanská 

společnost a stát;  

Formy participace 

občanů 

v politickém 

životě, Principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO  

(Občan, občanská 

společnost a stát;  

Principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu 

rozhodování) 

 

 

D 
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uvede jejich příklad 

- diskutuje o příčinách a 

důsledcích korupce 

- rozlišuje způsoby 

ochrany vlastn. práv 

včetně duševního 

vlastnictví, uvede 

příklady 

 

- přiměřeně uplatňuje 

svá práva včetně práv 

spotřebitele 

- 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 pronájem věci 

 

 

Téma: Člověk ve 

společnosti 

- vyjádří své možnosti, 

jak může v případě 

potřeby pomáhat lidem 

v nouzi a jak pomoci 

v situacích ohrožení a 

obrany státu 

 

 

 

 

 

Téma: Člověk jako 

jedinec 

- objasní, jak může 

realističtější poznání a 

hodnocení vlastní 

osobnosti a potenciálu 

pozitivně ovlivnit jeho 

rozhodování, vztahy 

s druhými lidmi a 

kvalitu života 

k duševnímu 

vlastnictví 

 

 

 

 

 

 

Právo v každodenním 

životě  - význam 

právních vztahů a 

závazky z nich 

plynoucí; základní 

práva spotřebitele; styk 

s úřady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidská setkání – 

přirozené a sociální 

rozdíly mezi lidmi, 

rovnost a nerovnost, 

rovné postavení mužů 

a žen; lidská solidarita, 

pomoc lidem v nouzi, 

potřební lidé ve 

společnosti 

 

 

 

 

Podobnost a odlišnost 

lidí – projevy chování, 

rozdíly v prožívání, 

myšlení a jednání; 

osobní vlastnosti, 

dovednosti a 

schopnosti, charakter; 

vrozené předpoklady, 

osobní potenciál 

 

Vnitřní svět člověka – 

 

 

 

 

 

OSV (Poznávání 

lidí; Mezilidské 

vztahy) 

MV (Lidské 

vztahy, Kulturní 

diference; Princip 

sociálního smíru a 

solidarity) 

 

 

 

 

OSV (Rozvoj 

schopností 

poznávání; 

Sebepoznání a 

sebepojetí; 

Seberegulace a 

sebeorganizace; 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika) 

VZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ 

 

 

 

 

 

VZ 



- posoudí vliv osobních 

vlastností na dosahování 

individuálních i 

společných cílů, objasní 

význam vůle při 

dosahování cílů a 

překonávání překážek 

- rozpozná projevy 

záporných 

charakterových 

vlastností u sebe i 

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 

vnímání, prožívání, 

poznávání a 

posuzování 

skutečnosti, sebe i 

druhých lidí, systém 

osobních hodnot, 

sebehodnocení; 

stereotypy 

v posuzování druhých 

lidí 

 

 

 

 

Dodatek č. 3 k ŠVP pro ZV „Škola – základ života“ byl projednán školskou radou dne 22. 9. 

2020. 

 

                                                                                                              PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                                       ředitel školy 

 


