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Učivo ŠVP – tématické celky, témata Ročníkové výstupy ze ŠVP 

Mezipředmětové vztahy a 

průřezová témata 
 

STÁT S PRÁVO 

 

Stát a právo 

- vznik státu a právních norem 

- znaky státu 

- typy států 

- řízení státu 

- volby 

- dělba státní moci 

Právní základy státu 

- státní občanství ČR 

- složky státní moci, jejich orgány a 

instituce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní správa a samospráva 

- orgány a instituce státní správy a 

samosprávy, jejich úkoly 

 

Principy demokracie 

- volby a volební systém (znaky 

demokratického způsobu rozhodování a 

 

 

 

 

- rozlišuje nejčastější typy a formy států a 

porovnává jejich znaky 

- objasní výhody demokratického způsobu 

řízení státu pro každodenní život občanů 

- vyloží smysl voleb do zastupitelstev a uvede 

příklady, jak se mohou výsledky voleb 

promítnout do života občanů 

- rozlišuje pojem národnost a občanství 

- objasní potřebu tolerance ve společnosti, 

respektuje kulturní odlišnosti, jiné názory, 

zájmy, způsoby chování, myšlení lidí a 

zaujímá tolerantní chování 

- rozumí povinnostem občana při zajišťování 

obrany státu 

- chápe význam a důležitost zákonů pro řízení 

státu i pro život občanů 

- zdůvodní správné chování k veřejnému 

majetku 

 

- rozlišuje úkoly jednotlivých složek státní 

moci ČR, uvede jejich příklady 

- objasní výhody demokratického způsobu 

řízení státu 

- vyloží smysl voleb v demokratických státech 

- charakterizuje a porovná složky státní správy 

 

 

 

 

Z, D 

ČJ 

 

 

 

 

 

VDO – Principy demokracie jako formy 

vlády a způsobu rozhodování 

 

VDO – Formy účastí občanů 

v politickém životě 

 

MKV- lidské vztahy 

VDO – Občan, občanská společnost a 

stát 
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řízení státu, význam politického 

pluralismu, význam a formy voleb do 

zastupitelstev ČR 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

Lidská práva 

- základní lidská práva, práva dítěte, 

úprava lidských práv a práv dětí 

v dokumentech, poškozování lidských 

práv, diskriminace, šikana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právní řád ČR 

- význam funkce právního řádu, orgány 

právní ochrany občanů, právní norma, 

předpis publikování právních předpisů 

- občanská práva a povinnosti 

 

 

 

 

 

 

 

a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich orgány a 

instituce 

- vysvětlí nebezpečí korupce ve státní správě 

 

 

- respektuje práva a oprávněné zájmy druhých 

lidí 

- uvede příklady základních práv a svobod 

každého člověka a dokumentů upravujících 

lidská práva 

- posoudí význam ochrany lidských práv a 

svobod a v případě potřeby dokáže přiměřeně 

uplatňovat svá práva 

- chápe význam práv dítěte a nebezpečí 

plynoucí z porušování práv a nutnost ochrany 

- rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a 

extrémistické projevy lidí a zaujímá aktivní 

postoj proti projevům 

 

 

 

- vysvětlí, proč je každý člověk povinen 

dodržovat právní řád, respektuje základní 

právní normy našeho státu 

- uvede příklady činnosti a systém důležitých 

orgánů právní ochrany občanů policie, státní 

zastupitelství, soudy, advokáti notáři) 

- orientuje se ve významných dokumentech, 

v nichž se publikují právní předpisy 

- objasní význam právní úpravy důležitých 

vztahů- vlastnictví, manželství, péče o dítě.. 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Princip sociálního smíru a 

solidarity 

 

 

OSV- osobnostní a sociální rozvoj 
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Protiprávní jednání 

- pojem protiprávního jednání trestní 

postižitelnosti, postihy protiprávního 

jednání 

 

 

Právo v každodenním životě 

- člověk v právních vztazích, důležité 

právní vztahy a závazky z nich 

vyplývající 

 

 

 

 

ČLOVĚK STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

Pojištění 

- povinné a nepovinné pojištění 

- fungování pojišťoven 

- rozliší protiprávní jednání a na příkladech 

posoudí podmínky trestní postižitelnosti 

občanů 

- uvede příklady postihů, které může použít 

náš stát v případě protiprávního jednání 

(pokuta, odnětí svobody apod.) 

 

- uvede příklady práv a povinností, které 

vyplývají z důležitých právních vztahů 

(vlastnictví, včetně duševního, uzavírání 

smluv, ochrana spotřebitele…) 

- na příkladech posoudí podmínky vzniku 

reklamačního nároku, dokáže reklamovat 

vadné zboží) 

 

- uvede příklady povinného pojištění, způsob 

výběru a využití financí 

 

- rozlišuje druhy pojištění, chápe systém 

fungování pojišťoven i problematiku 

uzavírání a vypovídání smluv 

 

 

 


