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Škola – základ života 

 

Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, 
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Změny v ŠVP: 

1.Občanská výchova  - od školního roku 2019/2020 se ruší očekávané výstupy a učivo v 7. 

ročníku (2020/2021 v 8.ročníku a 2021/2022 v 9.ročníku) a jsou nahrazeny novými výstupy a 

učivem. 

7. ročník 

Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

Téma: Člověk ve 

společnosti 

- uplatňuje vhodné 

způsoby chování a 

komunikace v různých 

životních situacích, 

případné neshody či 

konflikty s druhými 

lidmi řeší nenásilným 

způsobem 

- posoudí a na 

příkladech doloží přínos 

spolupráce lidí při 

řešení konkrétních 

úkolů a dosahování 

některých cílů ve škole, 

rodině a obci 

 

 

- rozlišuje projevy 

vlastenectví od projevů 

nacionalismu 

 

- zhodnotí nabídku 

kulturních institucí a 

cíleně z ní vybírá, které 

ho zajímají 

- kriticky přistupuje 

k mediálním 

informacím, vyjádří 

svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy 

na veřejné mínění a 

chování lidí 

- zdůvodní 

nepřijatelnost 

vandalského chování a 

aktivně proti němu 

vystupuje 

 

 

Naše škola – život ve 

škole, práva a 

povinnosti žáků, 

význam a činnost 

žákovské samosprávy, 

společná pravidla a 

normy, vklad vzdělání 

do života 

Zásady lidského 

soužití – morálka, 

mravnost, svoboda a 

vzájemná závislost, 

život ve společnosti, 

spol. skupiny a rodina 

 

 

 

 

Naše vlast – 

vlastenectví, zajímavá 

a památná místa 

 

Kulturní život – 

rozmanitost kulturních 

projevů, kulturní 

hodnoty, kulturní 

tradice a instituce, 

masová kultura, 

prostředky masové 

komunikace, masmédia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO (Občanská 

společnost a škola) 

MKV (lidské 

vztahy) 

OSV (Seberegulace 

a sebepojetí, 

poznávání lidí, 

mezilidské vztahy, 

komunikace, 

morální rozvoj) 

MV (práce 

v realizačním týmu)  

 

 

 

 

VDO (Občan, 

občanská 

společnost a stát) 

 

MV(fungování a 

vliv médií ve 

společnosti) 

OSV (komunikace, 

mezilidské vztahy) 

MKV (kulturní 

diference, 

multikulturalita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ, HV, VV, D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma: Člověk jako 

jedinec 

- popíše, jak lze 

usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní 

vlastnosti, rozvíjet 

osobní přednosti, 

překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru 

 

Téma: Člověk, stát a 

hospodářství 

- rozlišuje a porovnává 

různé formy vlastnictví, 

včetně duševního 

vlastnictví 

 

 

 

 

 

- na příkladech ukáže 

vhodné využití různých 

nástrojů hotovostního a 

bezhotovostního 

placení, uvede příklady 

použití debetní a 

kreditní platební karty, 

vysvětlí jejich omezení 

 

Téma: Člověk, stát a 

právo 

- respektuje práva a 

oprávněné zájmy 

druhých lidí, posoudí 

význam ochrany 

lidských práv a svobod, 

rozumí povinnostem 

občana při zajišťování 

obrany státu 

 

Téma: Mezinárodní 

vztahy, globální svět 

- uvede některé globální 

problémy současnosti, 

vyjádří na ně svůj 

osobní názor a popíše 

jejich hlavní příčiny a 

možné důsledky pro 

Osobní rozvoj – 

adaptace na životní 

změny, sebezměna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majetek, vlastnictví – 

formy vlastnictví, 

hmotné a duševní 

vlastnictví, jejich 

ochrana; hospodaření 

s penězi, majetkem a 

různými formami 

vlastnictví 

Hospodaření – typy 

rozpočtu a jejich 

odlišnosti 

Peníze – funkce a 

podoby peněz, formy 

placení 

 

 

 

 

 

 

Lidská práva – 

základní lidská práva, 

práva dítěte, úprava 

lidských práv a práv 

dětí v dokumentech, 

poškození lidských 

práv, šikana, 

diskriminace 

 

 

Globalizace – 

významné globální 

problémy současnosti 

včetně válek a 

terorismu, možnosti 

jejich řešení, obrana 

státu 

OSV (seberegulace 

a sebeorganizace, 

sebepoznání a 

sebepojetí, morální 

rozvoj) 

 

 

 

 

 

 

OSV (seberegulace 

a sebeorganizace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO (Občan, 

občanská 

společnost a stát) 

OSV (sebepoznání 

a sebepojetí, 

poznávání lidí, 

kooperace a 

kompetice) 

 

EV (Lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí, 

vztah člověka 

k prostředí) 

VDO (principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsob 

rozhodování) 

PŘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D, ČJ 

 

 

 

 

 

Z 



život lidstva 

- objasní souvislosti 

globálních a lokálních 

problémů, uvede 

příklady možných 

projevů a způsobů 

řešení globálních 

projevů na lokální 

úrovni - v obci, regionu 

- uvede příklady 

mezinárodního 

terorismu a zaujme 

vlastní postoj ke 

způsobům jeho potírání, 

objasní roli ozbrojených 

sil ČR při zajišťování 

obrany státu a při řešení 

krizí nevojenského 

charakteru 

 

 

 

Dodatek č. 1 k ŠVP pro ZV „Škola – základ života“ byl projednán a schválen školskou radou 

dne 29. 8. 2018. 

 

                                                                                                              PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                                       ředitel školy 

 


