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PŘEDMĚT ZSV

TŘÍDA/SKUPINA sekunda

VYUČUJÍCÍ Robert Weinrich

ČASOVÁ DOTACE 2 hod./ týden

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

Učebnice není dána. Stačí poznámky z hodin a aktivní 
účast 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ Stát – znaky a funkce právního státu Rozlišuje a 
porovnává historické 
i současné typy států 
(forem vlády). 

3

ŘÍJEN Ústava ČR – přehled základních 
ustanovení 

Vymezí jakou funkci 
plní ve státě ústava a 
které oblasti života 
upravuje.
Objasní, proč je 
státní moc v ČR 
rozdělena na tři 
nezávislé složky, 
rozlišuje a porovnává
funkce a úkoly 
orgánů státní moci 
ČR.

3

LISTOPAD Demokracie – principy a podoby Vyloží podstatu 
demokracie, odliší ji 
od nedemokratických
forem řízení 
sociálních skupin a 
státu, 
porovná postavení 
občana v 

3



demokratickém a 
totalitním státě. 

PROSINEC Občanská práva a povinnosti, 
podstata občanské společnosti a její 
instituce 

Uvede okruhy 
problémů, s nimiž se 
může občan obracet 
na jednotlivé státní 
instituce, 
zvládá komunikaci 
ve styku s úřady. 

2

LEDEN Politické subjekty, politický život ve 
státě; volby, volební systémy; úřady

Vyloží podstatu 
komunálních a 
parlamentních voleb,
na příkladech 
ilustruje možné 
formy aktivní 
participace občanů v 
životě obce či širších 
společenstvích. 

4

2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR Lidská práva – zakotvení lidských 
práv v dokumentech 

Obhajuje svá lidská 
práva, respektuje 
lidská práva druhých
lidí. 

2

BŘEZEN Porušování a ochrana lidských práv Uvážlivě vystupuje 
proti jejich 
porušování. 

4

DUBEN Funkce ombudsmana 4

KVĚTEN Ideologie – znaky a funkce
Přehled vybraných ideologií 

Objasní podstatu a 
význam politického 
pluralismu pro život 
ve státě, uvede 
příklady politického 
extremismu a 
objasní, v čem 
spočívá nebezpečí 
ideologií. 

4

ČERVEN Korupce Uvede příklady 
projevů korupce, 
analyzuje její příčiny
a domýšlí její možné
důsledky. 
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