
Výchova k občanství                                                                                                      9. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 sleduje aktuální dění v obci, 

regionu, republice i ve světě 

 

 provádí jednoduché právní 

úkony, je si vědom jejich 

důsledků 

 uvede příklady smluv 

upravující občanskoprávní 

vztahy – osobní přeprava, 

koupě, oprava, pronájem věci 

aj. 

 objasní význam právní úpravy 

vlastnictví, manželství či 

pracovního poměru 

 vysvětlí pojem: vyživovací 

povinnost a uvede příklad 

 

 

 dodržuje právní ustanovení, 

která se na něj vztahují, je si 

vědom rizik při jejich 

porušování 

 rozpoznává protiprávní 

jednání, rozliší přestupek a 

trestný čin, uvede jejich 

příklady 

 jmenuje některé druhy trestů 

 používá reflexní prvky, 

cyklistickou přilbu a dodržuje 

pravidla silničního provozu 

 

 vyjmenuje náležitosti pracovní 

smlouvy 

 

 dodržuje zásady 

hospodárnosti, vyhýbá se 

rizikům v hospodaření s penězi 

 uvede příklady dávek, které 

získávají občané od státu 

 vyjmenuje podmínky pro 

získání živnostenského listu 

 

 

 

 

 uvede příklady projevů 

globalizace, porovná jejich 

 

Kam patřím: 

- občanem své obce, státu, 

Evropské unie 

 

Občan a právo: 

- právní řád České republiky, 

orgány právní ochrany 

občanů, soustava soudů, 

- odvětví práva 

- právo v každodenním 

životě, důležité právní vztahy 

a závazky z nich vyplývající, 

uzavírání smluv 

- rodina a zákony, rodiče a 

děti 

- styk s úřady 

 

Právní ochrana: 

- protiprávní jednání, orgány 

právní ochrany, přestupky a 

trestné činy, postihy 

protiprávního jednání, trestní 

postižitelnost, porušování 

předpisů v silničním provozu, 

porušování práv k duševnímu 

vlastnictví 

 

Volba povolání: 

- první brigáda a zaměstnání 

- pracovní smlouva 

 

Hospodaření: 

- základy finanční 

gramotnosti, hospodaření 

státu, rodiny, sociální systém, 

odvody zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení, 

penzijní systém 

- banky a bankovnictví, 

půjčky, hypotéka, pojištění 

- spoření, investice, 

zodpovědné zadlužování, 

insolvence, exekuce, dluhová 

spirála 

- právní formy podnikání 

 

Globální svět: 

 

 

 

 

 

 

Výchova 

demokratického občana 
 Občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální výchova 

Fungování a vliv médií 

ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a 



klady a zápory 

 vyjmenuje některé globální 

problémy současnosti, 

zhodnotí jejich příčiny i možné 

důsledky 

 objasní souvislosti globálních 

a lokálních problémů 

 uvede příklady mezinárodního 

terorismu a přemýšlí o 

způsobu jeho potírání 

- globalizace, její projevy, 

klady a zápory, vybrané 

globální problémy, způsoby 

jejich řešení 

- hrozba terorismu, ochrana 

obyvatel v krizových 

situacích 

globálních souvislostech 
Evropa a svět nás zajímá, 

Jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


