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Demokracie a lidská práva. ZSV
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Rozumí základním principům

ekonomického procesu. 
ZSV

Uplatňuje společensky vhodné způsoby

komunikace ve formálních i

neformálních vztazích, případné

neshody a konflikty s druhými lidmi řeší

nekonfliktním způsobem.

Chápe společenskou podstatu člověka a

význam jeho začlenění do sociálních

vazeb.

Složitá společnost

Objasní podstatu a význam politického

pluralismu pro život ve státě, uvede

příklady politického extremismu a

objasní, v čem spočívá nebezpečí

ideologií. 

Chápe demokratickou podstatu

občanské společnosti.

Společenskovědní seminář

ročník: septima

Vyloží, jak člověk vnímá, prožívá,

poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a

co může jeho vnímání ovlivňovat. 

Vnímá každého člověka jako svébytnou

osobnost. 
Člověk jako individualita

Rozlišuje náplň činnosti základních

orgánů právní ochrany, uvede příklady

právních problémů, s nimiž se na ně

mohou občané obracet.

Chápe smysl práva a účel práva

v každodenním životě.
Právo a spravedlnost v našem životě

Vysvětlí na základě konkrétní, reálné a

aktuální situaci ve společnosti

mechanismy fungování trhu.

Ekonomický život společnosti



Vytvoří seminární práci na vybrané

společensko-vědní téma. Dokáže se

zorientovat v pramenech k vybranému

tématu a odpovídajícím způsobem je

využít ve své práci. Je schopen

prezentovat témata formou referátu

nebo multimediálním způsobem. 

ČJ

OSV

EV

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

ZSV

VMEGS

MuV

EV

OSV

ZSV

D

ZSV

D

Rozliší hlavní filozofické směry, uvede

jejich klíčové představitele a porovná

řešení základních filozofických otázek

v jednotlivých etapách vývoje

filozofického myšlení.

Zvládá učivo klíčových etap a směrů

filozofického myšlení.
Filozofie v dějinách

Rozlišuje významné náboženské

systémy, identifikuje projevy

náboženské a jiné nesnášenlivosti a

rozezná projevy sektářského myšlení.

Rozezná základní náboženské systémy. Náboženství

Vysvětlí na základě konkrétní, reálné a

aktuální situaci ve společnosti

mechanismy fungování trhu.

Ekonomický život společnosti

Společenskovědní seminář

ročník: oktáva

Posoudí projevy globalizace, uvede

příklady globálních problémů

současnosti, analyzuje jejich příčiny

a domýšlí jejich možné důsledky.

Vnímá v širších souvislostech proces

globalizace a integrace.

Globalizace, evropská integrace,

mezinárodní spolupráce



MuV

Rozlišuje významné náboženské

systémy, identifikuje projevy

náboženské a jiné nesnášenlivosti a

rozezná projevy sektářského myšlení.

Rozezná základní náboženské systémy. Náboženství


