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PŘÍLOHA Č. 1: NÁRODNÍ VÝRAZY PRO „OBČANSTVÍ“ 

Zdroj: EURYDICE, Informační síť o vzdělávání v Evropě. 2005. Výchova k občanství ve školách v Evropě, s. 66-68. 

Země Název v národním 

jazyce 

 

 

Vysvětlení jeho významu 

 

BE fr Citoyenneté Význam pojmu odpovědného občanství objasňuje § 6 ´Décret 

Missions´ z 24. července 1997, podle nějž tento termín znamená totéž 

co občanstvo schopné přispívat k rozvoji demokratické společnosti, 

která je solidární, pluralistická a otevřená vůči jiným kulturám. 

BE nl Burgerschap Vnímavost vůči politickému, hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu 

životu společnosti, do níž jednotlivec patří, a ochota se na něm 

podílet. Občanství tudíž předpokládá porozumění zmíněným čtyřem 

stránkám společenského života a kromě toho i znalost základních 

pravidel, o něž se opírá náš právní řád a náš demokratický systém. 

BE de Bürgerkunde nebo 

aktiver Bürgersinn 

Znalost základních principů, o něž se opírají práva a povinnosti 

občanů, jakož i postoje a chování odpovídající těmto principům. 

CZ Občanství Právní vztah mezi občanem a státem, z něhož vyplývají i občanská 

práva a povinnosti. 

DK Statsborgerskab nebo 

medborgerskab 

Statsborgerskab označuje právní a politické postavení jednotlivce, 

zatímco medborgerskab označuje to, jak jednotlivec svou identitu a 

přináležitost vnímá (
1
). 

DE Staatsbürgerschaft 

nebo 

Staatsangehörigkeit 

 

Grundgesetz (základní zákon), § 33.1: Každý Němec v každé spolkové 

zemi má stejná občanská práva a povinnosti. Základní zákon, § 33.2: V 

závislosti na svých vlohách, způsobilosti a odborné zdatnosti má 

každý Němec rovný přístup ke všem veřejným funkcím. 

EE Kodakondsus Být občanem státu. Ústava Estonské republiky, § 8: Každé dítě, jehož 

aspoň jeden z rodičů je estonským občanem, má od narození právo 

na estonské občanství. Ústava Estonské republiky, § 9: Práva, 

svobody a povinnosti každé osoby, uvedená v ústavě, jsou stejná pro 

estonské občany i pro občany cizích států a osoby bez státní 

příslušnosti v Estonsku. 

EL I Idiotita tou Politi Právní a politické postavení, z něhož pro jednotlivce vyplývají určitá 

(občanská, politická, sociální) individuální práva a určité povinnosti 

vůči politické skupině. Občanství spočívá v jisté vlastnosti, kterou stát 

občanům potvrdí nebo jim přizná, a vychází z předpokladu, že občané 

sdílejí určité hodnoty a dodržují určitá pravidla chování, umožňující 

jejich soužití a dodávající občanům jejich specifickou kolektivní 



identitu. 

ES Ciudadania Právní a politické postavení, z něhož vyplývají jistá občanská, politická 

a sociální práva pro jednotlivce jako osobu a jisté povinnosti vůči 

politické skupině. 

FR (:) (:) 

IE Saoránach V § 9, odstavci 2 irské ústavy se uvádí, že věrnost národu a loajálnost 

vůči státu patří k základním politickým povinnostem všech občanů. 

IT Cittadinanza Italská ústava. § 2: Republika uznává a zaručuje nedotknutelná práva 

člověka, a to jako jednotlivce, tak i v procesu sociálního učení, kterým 

se rozvíjí jeho osobnost, a vyžaduje plnění nezcizitelných nároků na 

politickou, ekonomickou a sociální solidaritu. Italská ústava, §. 3: 

Všichni občané mají stejnou sociální důstojnost a všichni jsou si před 

zákonem rovni bez ohledu na pohlaví, národnost, jazyk, náboženství, 

politické názory a osobní a společenské podmínky. 

CY Politiotita, 

Politotita 

Od řeckých slov Politeia (stát) a Polis (město). Vysvětlení nebo 

definice není k dispozici. 

LV Latvijas pilsonība ‘Lotyšské občanství’. Vysvětlení nebo definice není k dispozici. 

LT Sąmoningas pilietis Odpovědný občan je osoba, která si je vědoma svých práv a 

povinností a je schopna se konstruktivně podílet na veřejném životě. 

LU Citoyenneté (:) 

HU Állampolgárság Podle zákona o maďarském občanství (1993/LV) občanství jakožto 

právní instituce vyjadřuje především právní vztah fyzické osoby k 

určitému státu, nepostrádající však jisté citové složky. Občanstvím se 

jednotlivci přiznávají veškerá práva a povinnosti zaručené ústavou a 

jinými právními dokumenty. 

MT Cittadinanza,  

Hajja civika,  

tkun 

cittadin responsabbli 

Občanství je definováno jako postavení vymezené určitými 

občanskými úlohami a funkcemi. 

 

NL Burgerschap Vysvětlení nebo definice není k dispozici. 

AT Staatsbürgerschaft 

nebo 

Staatsangehörigkeit 

‘Státní příslušnost’ (například: občan Rakouské republiky) zahrnuje 

právo účasti na všech státních volbách. 

PL Obywatelstwo ‘Státní příslušnost’. Vysvětlení nebo definice není k dispozici. 



PT Cidadania Termín označuje osobu svobodnou, odpovědnou a nezávislou, 

solidární vůči jiným a demokratického a pluralistického smýšlení. 

SI Državljanstvo Právní příslušnost k určitému státu. 

SK (:) (:) 

FI Kansalaisuus Zákon o státním občanství (359/2003): Občanství je právní vztah mezi 

jednotlivcem a státem, vymezující postavení jednotlivce vůči státu, 

jakož i vzájemná základní práva a povinnosti jednotlivce a státu. 

Finská ústava (731/1999): Veškerá státní moc ve Finsku spočívá v 

rukou lidu zastupovaného parlamentem. Demokracie zahrnuje právo 

jednotlivce na účast v životě společnosti, na ovlivňování 

společenského vývoje a vlastních životních podmínek. 

SE Medborgare nebo 

Aktivt medborgarskap 

Výraz má tři významové aspekty: politický (právo volit a právo účasti 

na životě společnosti), právní (rovnost před zákonem) a sociální 

(právo na hmotné a kulturní zdroje nezbytné ke slušnému životu). 

UK-ENG/ 

WLS/NIR 

Citizenship Spojené království nemá psanou ústavu, která by vymezovala základní 

principy, z nichž jsou občanská práva a povinnosti odvozeny. Zákon o 

lidských právech z roku 1998 však zahrnuje téměř veškerá práva 

uvedená v Evropské úmluvě o lidských právech a poskytuje občanům 

jasné právní ujištění o jejich základních právech a svobodách. 

UK-SCT Citizenship Zahrnuje využívání práv, výkon povinností a politickou participaci 

příslušníků demokratického státu. Obsahuje též širší pojetí občanství, 

zahrnující řadu občanských, třeba i nepolitických aktivit s dopadem na 

blahobyt místních společenství. 

IS Borgaravitund Vysvětlení ani definice není k dispozici. 

LI Staatsbürgerschaft 

nebo 

Staatsangehörigkeit 

Součástí lichtenštejnské státní příslušnosti je několik práv a 

povinností. Mezi povinnosti patří účast na volbách, plebiscitech a 

referendech; z práv je uvedeno právo navrhovat zákony a referenda. 

NO Aktivt medborgerskap Využívání práv a výkon povinností. Společenská angažovanost a péče 

o druhé. 

BG Гражданско 

образование 

 

Zákon o národním vzdělávání Bulharské republiky: Vychovat mladého 

člověka tak, aby se z něho stal svobodný, morální a aktivní 

jednotlivec, dodržující zákony a respektující práva, kulturu, zvyky a 

náboženství jiných. Cíle národního vzdělávání: Mladý člověk jako 

občan, jako svobodný a zdatný jednotlivec znající svá práva a 

povinnosti a respektující práva druhých. 

RO Cetăţenia Română ‘Rumunské občanství’. Vysvětlení ani definice není k dispozici. 

(
1
) Ove Korsgaard. Hvorfor master i medborgerskab? In: Uddannelse Nr. 8/02. 

(:) Údaje nejsou k dispozici. 



PŘÍLOHA Č. 2: INICIATIVY VE VÝCHOVĚ K OBČANSTVÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI 

Publikace, na které příloha odkazuje, jsou uvedeny v kapitole „Zdroje“ 

To, že v Evropě od 90. let 20. století rapidně narůstá zájem o výchovu k občanství, dokládají rozličné programy, 

výzkumy, konference a jiné aktivity mezinárodních aktérů. David Kerr (2008) uvádí několik stěžejních: 

mezinárodní studie občanské výchovy CIVED99 z roku 1999, program Rady Evropy Education for Democratic 

Citizenship (Výchova k demokratickému občanství) započatý v roce 1997, mezinárodní srovnávací studie 

Výchova k občanství ve školách v Evropě Informační síťě o vzdělávání v Evropě EURYDICE z roku 2005, iniciativa 

Evropské komise na podporu vzniku programů rozvíjejících občanské kompetence a aktivní občanství. 

Z pozdějších pak můžeme doplnit i na CIVED99 navazující mezinárodní srovnávací studii občanské výchovy 

International Civic and Citizenship Education Study ukončenou v roce 2009 a mnoho dalších.  

Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům se pro členské státy Rady Evropy stala 

prioritou na základě druhého summitu prezidentů a vlád členských států Rady Evropy (10. a 11. října 1997, 

Štrasburk). (Kerr, Losito, 2004) Důsledkem toho vznikla řada dokumentů a byla realizována řada aktivit, které 

mají tyto vzdělávací oblasti napříč evropskými státy rozvíjet. Cílem tohoto projektu bylo vyjasnit a vyložit 

klíčové koncepty občanství, mapovat vývoj vzdělávacích metod v oblasti výchovy k občanství a monitorovat 

metody inovativní. (Kerr, Losito, 2004)  

Celý proces byl ovlivněn dokumentem Rady Evropy Declaration and Programme on Education for Democratic 

Citizenship Based on the Rights and Responsibilities of Citizens (Council of Europe, 1999), který stanovuje, že 

principy vymezené Radou Evropy v rámci projektu Výchova k demokratickému občanství (Education for 

Democratic Citizenship) by se měly stát základní součástí praxe evropských států zaměřené na vzdělávání, 

kulturu a mládež. Přístup zdůrazňuje sdílené evropské hodnoty a aktivní občanskou angažovanost 

praktikovanou v průběhu celého života občana, což má být rozvíjeno prostřednictvím celoživotního vzdělávání 

ve formě formálních i neformálních vzdělávacích příležitostí. Později byl přístup doplněn a precizován, a to ve 

formě rozvržení do několika konkrétních dimenzí: politická, právní, kulturní, společenská a ekonomická. 

Současně bylo zdůrazněno, že občanství nemá být rozvíjeno jen na regionální a národní, ale také na evropské a 

globální úrovni. (Standing Conference, 2000)  

V doporučení Rady ministrů Rec (2002)12 on Education for Democratic Citizenship (Council of Europe, 2002) 

bylo ustaveno, že vzdělávání k demokratickému občanství má být v centru vzdělávacích politik a reforem 

evropských států a že jeho hlavním cílem je rozvíjet ve společnosti toleranci a spravedlnost. Charta Rady Evropy 

o výchově k demokratickému občanství a lidských právům
1
 (Council of Europe, 2010) současně poukazuje na to, 

že občané nemají být vzděláváni jen na úrovni znalostí a dovedností, ale i na rovině povzbuzování k tomu, aby 

byli aktivně se angažujícími občany za účelem obrany lidských práv, demokracie a vlády práva. 

  

                                                                 
1
 Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, přeloženo 

autorkou. 



PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM ORGANIZACÍ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ 

Zdroj: PROTIVÍNSKÝ, Tomáš. 2010. Analýza občanského vzdělávání v počátečním vzdělávání. Nepublikovaný 

zdroj. Analýza byla představena na Kulatém stolu „Spolupráce organizací na podpoře občanského vzdělávání 

v ČR“, 11. 11. 2010, Praha. Pořadatel: Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.  

(Protivínský, 2010) 

 

 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) 

 Aisis 

 Centrum demokratického učení (CEDU, realizuje Gemini, o. s.) 

 Civitas-CZ 

 Centrum pro komunitní práci (CpKP) 

 Člověk v tísni 

 Erudia (Prosperita) 

 Hodina H 

 Junák 

 Kritické myšlení 

 Multikulturní centrum Praha 

 Národní institut dětí a mládeže 

 Odyssea 

 Partners Czech 

 Program Participace (národní parlament dětí a mládeže, simulované volby) 

 Společnost pro Fair Trade 

 Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii (SVOD) 

 Webové projekty:  

 CzechKid 

 Evvoluce 

 metodiky.cz 

 multikultura.cz 

  



PŘÍLOHA Č. 4: DOTAZNÍK PRO UČITELE 

 
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 
 
na následující stránce najdete dotazník s názvem „Škála kultury školy“. Tento dotazník slouží pro účely 
diplomové práce, kterou píši na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy. K vyplnění jej dostane celkem deset učitelů z Vaší školy.  
 
Diplomová práce se zaměřuje na fenomén občanství - jak je pojem vnímán českými žáky a jejich učiteli a jak je 
občanství samotné zakoušeno na českých školách. 
 
Tento dotazník je anonymní. Zachování anonymity respondentů je významnou součástí posuzování kvality 
diplomové práce, což pro Vás může být zárukou toho, že z hlediska etiky výzkumu budu velmi obezřetná. 
 
Dotazník můžete vytisknout a naskenovat, nebo vyplnit přímo v počítači. Pošlete mi jej prosím zpět na adresu 
bucvanova@gmail.com, nejpozději začátkem posledního říjnového týdne. 
 
 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
Bc. Eliška Bucvanová 
Studentka oboru Studia občanského sektoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bucvanova@gmail.com


Dotazník 
škála kultury školy 

(zdroj: A. Higgins-D´Alessandro, D. Sadh: School Culture Scale) 
 
Následující tvrzení popisují situaci v mnoha školách. Zamyslete se prosím nad tím, zda tato tvrzení platí 
pro vaši školu.  
 
Použijte tuto škálu:  1 - nesouhlasím 
   2 - spíše nesouhlasím 
   3 - spíše souhlasím 
   4 - souhlasím 
 
U každého tvrzení zakroužkujte/zvýrazněte tučně jednu možnost.  
 
Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity pro zpracování diplomové práce. 
 
 

  

 
 

 
nesouhla

s 

spíše 
nesouhla

s 

spíše 
souhlas 

 
souhlas 

1. Žáci se k sobě obvykle chovají čestně a vzájemně se respektují. 1 2 3 4 

2 Žáci si navzájem pomáhají, i když nejsou přátelé. 1 2 3 4 

3. Žáci, kteří jsou členy různých skupin, mají navzájem dobré 
vztahy. 

1 2 3 4 

4. Žáci si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

5. Žáci a učitelé si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

6. Učitelé zpravidla jednají se žáky s respektem a férově. 1 2 3 4 

7. Učitelé se o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat. 1 2 3 4 

8. Žáci a učitelé otevřeně diskutují o nejrůznějších problémech. 1 2 3 4 

9. Učitelé dávají žákům prostor, aby se vyjádřili ke školním 
pravidlům, a jejich názor berou v potaz. 

1 2 3 4 

10. Některá pravidla jsou formována na základě hlasování žáků a 
učitelů. 

1 2 3 4 

11. Ve škole nejsou žádné rvačky. 1 2 3 4 

12. Žáci nechodí za školu. 1 2 3 4 

13. Ve škole se nekrade. 1 2 3 4 

14. Ve škole nedochází k ničení školního majetku. 1 2 3 4 

15. Ve škole nedochází k užívání drog ani ke konzumaci alkoholu. 1 2 3 4 

16. Ve škole téměř nedochází ke slovnímu napadání a ponižování. 1 2 3 4 

17. Ve škole téměř nedochází k podvádění. 1 2 3 4 

18 Žáci ve škole získávají dobré vzdělání a hodně se naučí. 1 2 3 4 

19. Žáci se učí starat o druhé a být odpovědnějšími. 1 2 3 4 

20. Žáci se učí vyjadřovat svůj názor a prezentovat ho ostatním. 1 2 3 4 

21. Žáci mají možnost přemýšlet o tom, co se děje kolem nich. 1 2 3 4 

22. Žáci se učí lépe naslouchat druhým. 1 2 3 4 

23. Žáci se učí brát v úvahu stanoviska druhých. 1 2 3 4 

24. Žáci se učí pravidlu: „Nejdříve přemýšlej a pak teprve 
jednej/mluv.“ 

1 2 3 4 

25. Žáci získávají šanci na lepší budoucnost. 1 2 3 4 



PŘÍLOHA Č. 5: STRUKTURA DOTAZOVÁNÍ UČITELŮ – OTÁZKY 

 
Co pro vás představuje pojem občanství? Co je jeho obsahem?  

Jaké významové konotace pro vás má? Jaké úvahy ve vás evokuje? 

Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem ve vašem pojetí tohoto slova?  

Co vy byste chtěl dělat, abyste měl pocit, že jste dobrý občan? 

Co by měl člověk umět, aby mohl být dobrým občanem? (dovednosti) 

Člověk se v průběhu svého života učí žít ve společnosti. Stejně tak se učí být občanem.  

V jakém věku má smysl začít rozvíjet občanské dovednosti? 

Kde všude se podle Vás člověk může učit být občanem? V jakém prostředí  

Jaké činnosti či zkušenosti mohou přispět k tomu, že se člověk stane dobrým občanem?  

Patří téma občanství do školy? Učí se žáci ve škole být občany?  

Jaké procesy ve škole podporují výchovu žáků k občanství?  

Jaký předmět učíte?  

Jaké jsou podle Vás cíle občanské výchovy?  

1 doplňující otázka k dotazníku Škála kultury školy 

  



PŘÍLOHA Č. 6: DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

 
 
 

Dotazník pro žáky 
 

Diplomová práce 

Bc. Eliška Bucvanová 

Fakulta humanitních studií UK 

 
 
 
 
Otázky, na které budete odpovídat, slouží pro účely diplomové práce. Ta se 
zaměřuje na pojem občanství - jak je vnímán žáky a jejich učiteli a jak je 
občanství samotné zakoušeno na českých školách. 
 
 
Tento dotazník je zcela anonymní. Nevyplňujte nikde vaše jméno. 
V diplomové práci nebude možné dohledat, kdo jakým způsobem odpověděl. 
 
 
 

Děkuji vám za spolupráci 

Eliška Bucvanová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dotazník - Škála kultury školy 
 
Následující tvrzení popisují situaci v mnoha školách. Zamyslete se prosím nad tím, zda tato tvrzení platí pro vaši 
školu.  
 
Použijte tuto škálu:   
1 - nesouhlasím 
2 - spíše nesouhlasím 
3 - spíše souhlasím 
4 - souhlasím 
 
U každého tvrzení zakroužkujte jednu možnost. 

 
Napište prosím odpovědi do pravé části tabulky. 

A. Kolik je Vám let:  

B. Jakého jste pohlaví (žena/muž):   

# Text otázky 
 

nesouhlas
ím 

spíše 
nesouhlas

ím 

spíše 
souhlasím 

 
souhlasím 

1. 
Žáci se k sobě obvykle chovají čestně a vzájemně se 
respektují. 

1 2 3 4 

2. Žáci si navzájem pomáhají, i když nejsou přátelé. 1 2 3 4 

3. 
Žáci, kteří jsou členy různých skupin, mají navzájem dobré 
vztahy. 

1 2 3 4 

4. Žáci si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

5. Žáci a učitelé si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

6. Učitelé zpravidla jednají se žáky s respektem a férově. 1 2 3 4 

7. Učitelé se o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat. 1 2 3 4 

8. 
Žáci a učitelé otevřeně diskutují o nejrůznějších 
problémech. 

1 2 3 4 

9. 
Učitelé dávají žákům prostor, aby se vyjádřili ke školním 
pravidlům, a jejich názor berou v potaz. 

1 2 3 4 

10. 
Některá pravidla jsou formována na základě hlasování žáků 
a učitelů. 

1 2 3 4 

11. Ve škole nejsou žádné rvačky. 1 2 3 4 

12. Žáci nechodí za školu. 1 2 3 4 

13. Ve škole se nekrade. 1 2 3 4 

14. Ve škole nedochází k ničení školního majetku. 1 2 3 4 

15. 
Ve škole nedochází k užívání drog ani ke konzumaci 
alkoholu. 

1 2 3 4 

16. 
Ve škole téměř nedochází ke slovnímu napadání a 
ponižování. 

1 2 3 4 

17. Ve škole téměř nedochází k podvádění. 1 2 3 4 

18 Žáci ve škole získávají dobré vzdělání a hodně se naučí. 1 2 3 4 

19. Žáci se učí starat o druhé a být odpovědnějšími. 1 2 3 4 

20. Žáci se učí vyjadřovat svůj názor a prezentovat ho ostatním. 1 2 3 4 

21. Žáci mají možnost přemýšlet o tom, co se děje kolem nich. 1 2 3 4 

22. Žáci se učí lépe naslouchat druhým. 1 2 3 4 

23. Žáci se učí brát v úvahu stanoviska druhých. 1 2 3 4 

24. 
Žáci se učí pravidlu: „Nejdříve přemýšlej a pak teprve 
jednej/mluv.“ 

1 2 3 4 

25. Žáci získávají šanci na lepší budoucnost. 1 2 3 4 



Představte si následující situaci: 

 
 
Přečtěte si následující rozhovor: 
 

 
 
 
Zamyslete se prosím nad otázkami, na které odpovídali rodiče postav z našeho rozhovoru. Odpovědi prosím 
napište na další papír. 

Ali:  Nazdar lidi, tak co vaši, napsali domácí úkoly? 

Pavla:  Jo, jo, musela jsem se smát, mámě se nejdřív moc nechtělo, prej se takovýma blbostma můžou 

zabejvat jen lidi, který nemaj nic lepšího na práci :-P Pak nad tim teda přemejšlela. Řekla mi, že 

občanství pro ni není nijak důležitý, že je důležitý maximálně pro politiky. 

Olga:  Hm, to naše máma o tom dost přemýšlela, vlastně jsme se poprvé bavily o tom, jak se tady v 

Čechách cítí, docela jsem koukala, čím vším si musela projít.  

Magda: Jak, čím si musela projít? 

Olga:  No, přistěhovali jsme se sem z Ukrajiny, když jsem byla malá. Mamča popisovala, že jí štvaly 

takový ty divný pohledy na ulici, jsi odjinud a všichni to na tobě poznaj. Taky ti třeba nechtěj 

půjčit DVD v půjčovně, že s cizincema maj špatný zkušenosti a tak. Já jsem o tom doteď 

nepřemýšlela. 

Dan:  Mě zase překvapilo, že táta se moc jako český občan necítí. I když český občanství má, říká, že je 

hlavně Romem. Je to divný, jak je občanství na jednu stranu kus papíru a na druhou stranu to 

nutí přemejšlet, kam patříš a kam vlastně ne… 

 

Ali, Pavla, Olga, Magda a Dan jsou spolužáci.  
 
O přestávce se všichni baví o domácím úkolu, který měli splnit: položit svým rodičům otázky, které se 
týkaly toho, co pro ně znamená slovo občanství. Měli si pak zapsat jejich odpovědi a přinést je na hodinu 
občanské výchovy. 
 
 

Jednalo se o tyto otázky: 

1) Co se Vám vybaví, když se řekne občanství? Co si myslíte, že slovo občanství znamená?  

2) Co pro vás (jako dospělého) může znamenat, že české občanství máte? 

3) Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem? 



Odpovídejte prosím ve větách, abych tomu, co napíšete, správně rozuměla. Je na Vás, kolik papíru popíšete. 
Důležité je, že napíšete úplně vše, co vás k těmto otázkám napadne. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Co se Vám vybaví, když se řekne občanství? Co si myslíte, že slovo občanství znamená? 

 

2) Co pro vás (jako dospělého) může znamenat, že české občanství máte? 

 

3) Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem? 

 



PŘÍLOHA Č. 7: PŘEHLED VYBRANÝCH PROJEKTŮ A PROGRAMŮ ŠKOLY 

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ENVIRONMENTÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH 

(VUREES) 

Škola se stala partnerem a pilotní školou projektu VUREES, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu ČR.  Příjemcem dotace a řešitelem projektu je občanské sdružení Asociace pedagogů 

základního školství České republiky. Cílem projektu je naučit žáky 1. i 2. stupně podnikavosti, ekonomické 

gramotnosti a ekologické zodpovědnosti realizací školních podniků. 

 

PROJEKT „MODERNIZACÍ A INOVACÍ VÝUKY K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ (INFORMACE - INSPIRACE 

– INOVACE)“ 

Myšlenka projektu vychází z potřeby zkvalitnit výuku všech vyučovacích předmětů prostřednictvím integrace a 

propojení informačních a komunikačních technologií (ICT) s veškerým vzdělávacím obsahem. Cílem je rozvíjet 

komunikační dovednosti v oblasti ICT, schopnost zpracovávat informace a orientovat se v informačních 

zdrojích, tvůrčí myšlení žáků v řešení problémů i komunikaci a celkově rozvíjet klíčové kompetence žáků. 

Projekt se zaměřuje na rozvoj ICT dovedností žáků, profesního rozvoj pedagogů, systematická tvorba nových 

výukových materiálů propojující ICT se vzdělávacím obsahem i začleňování interaktivních metod zaměřených na 

mezipředmětové vztahy a utváření klíčových kompetencí žáků do výuky. 

 

PROJEKT PRO PODPORU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ „KOOPERACE A 

KONKURENCESCHOPNOST“  

Cílem projektu je prohlubování pedagogických kompetencí, praktické vyzkoušení nových metod výuky, hledání 

vhodných forem interaktivity ve vyučování s pochopitelným stálým rozšiřováním a využíváním informačních a 

komunikačních technologií. 

 

PROGRAM PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK (PROGRAM PREVENCE, 2010) 

Úkolem je vytvoření prostředí, ve kterém mají žáci pocit bezpečí, pohody a vzájemné tolerance. Prostředkem je 

důsledné dodržování povinností a práv žáků stanovených vnitřním řádem školy za aktivní spolupráce vedení  

školy a rodičů. Součástí programu je bezprostřední řešení závažného porušení vnitřního řádu školy a při zjištění 

kontaktů žáků s návykovou látkou včetně alkoholu a cigaret ve škole spojení vedení školy s rodiči. 

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ROK 2010/11 

Cílem tohoto programu je: vychovávat správné hospodáře; vést žáky k získání znalostí a dovedností týkajících se 

zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí v lokálním i globálním rozměru; navozovat konkrétní 

situace a příklady, v nichž žáci projeví svůj vztah k přírodě a učí se zodpovědnému jednání; působit na utváření 

životního stylu a hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje. Těchto cílů škola dosahuje 

pomocí rozličných nástrojů, jako jsou: budování školní zahrady a školní budovy a jejího okolí, sběr papíru a 

baterií, třídění odpadu, oborové dny, tematické exkurze, začleňování témat environmentální výchovy do 

rozličných předmětů, školní nástěnky a projekt adopce na dálku, do kterého jsou zapojeni děti i pedagogové.  

Projekt sleduje v souladu se školním vzdělávacím programem klíčové kompetence, mezi nimi i kompetence 

občanské. 

  



PŘÍLOHA Č. 8: SROVNÁNÍ OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ (ŠVP  A RVP) 

Stručný výtah občanských kompetencí uvedených ve školním vzdělávacím programu školy: 

„Na konci základního vzdělávání:  

 žák si je vědom svých práv a povinností daných školním řádem, 

 žák je seznámen se základními právními předpisy ČR, 

 žák má vytvořen vztah k vlasti, k minulosti, ctí státní symboly, 

 žák se umí aktivně a tvořivě zapojit do akcí školy (kulturních a sportovních jako účastník i účinkující), 

 žák respektuje názory druhých, 

 žák se umí slušně a tolerantně chovat k ostatním, 

 žák odmítá fyzické a psychické násilí umí reagovat v neobvyklých krizových situacích, 

 žák umí hodnotit některé ekologické dopady činnosti člověka“. (ŠVP, 2007) 

 

Občanské kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání: 

„Na konci základního vzdělávání žák:  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 

psychickému násilí, 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a 

povinností ve škole i mimo školu, 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se 

zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, 

 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 

uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních 

aktivit, 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní 

životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

společnosti“. (VÚP, 2007a: 54; VÚP, 2007b: 16) 

 


