
Předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP – Základní škola Brno, Hroznová 1 

Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; 

hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 

hospodaření s penězi, majetkem a různými 

formami vlastnictví 

 

 

 

 

 

Banky a jejich služby – aktivní a pasivní 

operace, úročení, pojištění, produkty 

finančního trhu pro investování a pro 

získávání prostředků 

Žák rozlišuje a porovnává různé formy 

vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 

způsoby jejich ochrany, uvede příklady. 

 

 

 

 

 

 

Žák vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 

služby občanům nabízejí, vysvětlí význam 

úroku placeného a přijatého, uvede 

nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je 

využít. 

 

Žák uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 

nakládání s volnými prostředky a způsoby 

krytí deficitu. 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – dovednosti pro 

učení a studium 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – cvičení pro 

rozvoj tvořivosti (nápady, 

originalita…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika – počítání s 

procenty 
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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Principy tržního hospodářství – nabídka, 

poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata 

fungování trhu; nejčastější právní formy 

podnikání 

 

 

 

 

 

Výroba, obchod, služby – jejich funkce a 

návaznost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu fungování 

trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na 

tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže 

tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 

DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz. 

 

 

 

Žák rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 

příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje 

své výdaje, uvede příklady dávek a 

příspěvků, které ze státního 

rozpočtu získávají občané. 

 

Žák rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 

obchodu a služeb, uvede příklady jejich 

součinnosti. 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – dovednost 

zapamatování, řešení 

problémů. 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – hledání pomoci 

při potížích. 

Matematika – základní 

matematické operace 
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Učivo 

předmětu 

Výstupy 

předmětu 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

Právo v každodenním životě – význam 

právních vztahů; důležité právní vztahy a 

závazky z nich vyplývající; základní práva 

spotřebitele; styk s úřady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protiprávní jednání – druhy a postihy 

protiprávního jednání včetně korupce, trestní 

postižitelnost; porušování předpisů v 

silničním provozu, porušování práv k 

duševnímu vlastnictví 

 

Žák objasní význam právní úpravy 

důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní 

poměr, manželství. 

 

 

Žák provádí jednoduché právní úkony a 

chápe jejich důsledky, uvede příklady 

některých smluv upravujících 

občanskoprávní vztahy – osobní přeprava; 

koupě, oprava či pronájem věci. 

 

Žák dodržuje právní ustanovení, která se na 

něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich 

porušování. 

 

Žák rozpozná protiprávní jednání, rozliší 

přestupek a trestný čin, uvede jejich 

příklady. 

 

Žák diskutuje o příčinách a důsledcích 

korupčního jednání. 

Výchova demokratického 

občana – spravedlnost, řád, 

norma, zákon, právo, 

morálka 

 

Výchova demokratického 

občana – práva a 

povinnosti, odpovědnost za 

své činy 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – cvičení 

empatického a aktivního 

naslouchání 

Dějepis – vývoj práva u nás 

a ve světě 

 

Výchova ke zdraví – 

dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

 

Výchova ke zdraví – 

kriminalita mládeže, šikana 

 

Výchova ke zdraví – 

komunikace se složkami 

odborné pomoci 

 


