
Přílohy 

ŠVP ZŠ Bedihošť 
 

ŠVP ZŠ Bedihošť je zaměřen na rozvoj všech složek osobnosti každého 

žáka, jak výborného, průměrného, tak i na žáky se specifickými poruchami učení, 

nebo se zdravotním či sociálním znevýhodněním. 

Školní vzdělávací program „Škola pro život“ vychází z obecných 

vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla v 

posledních letech. Koncepce vychází z analýzy vlastních možností a schopností 

pedagogického sboru, požadavků rodičů a společenské poptávky po určitých 

prioritách v připravenosti žáků ke středoškolskému studiu. Klademe důraz na výuku 

cizích jazyků, počítačovou gramotnost a snažíme se podpořit zájem žáků o 

přírodovědné obory a estetickou výchovu. 

Název „Škola pro život“ není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku 

vzdělávacího programu – vychovat a vzdělat žáky tak, aby dobře obstáli v životě, 

snaží se podpořit jejich schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a 

odpovědného rozhodování, podporuje chápání globálních vztahů, spřízněnost s 

přírodou a jejími zákony, soulad s obecně uznávanými životními a mravními 

hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Školní vzdělávací program klade 

důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. 

Zaměření není vyjádřeno profilací školy (důraz na konkrétní vyučovací 

předmět nebo předměty), ale vychází ze snahy podpořit co nejširší rozvoj osobnosti 

všech žáků s důrazem na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Výchovné a vzdělávací strategie:  

kompetence k učení 

• učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, k používání 

vhodné terminologie, k nalézání souvislostí. 

kompetence k řešení problémů 



• učitel zadává takové úkoly, při kterých žáci docházejí k samostatnému 

závěru, na základě kterého si pak utvářejí určitý občanský postoj. 

kompetence komunikativní 

• práce ve skupinách vede ke vzájemné komunikaci a spolupráci žáků, 

respektování názorů druhých, k diskusi 

• žáci se učí vhodně formulovat své myšlenky a závěry v mluvené i písemné 

podobě, hodnotí svoji práci a přínos jednotlivých členů skupiny, reagují na 

kritiku, vhodně argumentují. 

kompetence sociální a personální 

• využívání skupinového vyučování vede ke spolupráci, respektování členů 

skupiny, posílení sebedůvěry, pocitu zodpovědnosti za svou práci. 

kompetence občanské 

• dodržování pravidel slušného chování 

• pochopení práv a povinností v souvislosti s chodem demokratické 

společnosti  

• vnímání člověka jako tvůrce konkrétních demokratických postupů a vlastní 

role při zapojování do veřejného, politického a společenského života. 

kompetence pracovní 

• učitel vede žáky k dodržování stanoveného časového rozvrhu práce, 

k možnosti vlastní organizace jednotlivých pracovních činností, navržení 

postupu práce 

• vytváří vhodným zázemím a vhodně motivovanou činností dobré 

předpoklady pro další profesní orientace žáků. 

 

Pro účely mé diplomové práce je třeba seznámit se s politologickým učivem v 

rámci ŠVP, Výchovy k občanství pro 6. a 7. ročník: 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI  

Očekávané výstupy:  

 

Žák  

• Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání, 

rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 



• Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně k němu přistupuje, 

zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z nich vybírá akce, které ho zajímají 

• Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení 

propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 

• Posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů 

a dosahování cílů v rodině, ve škole, v obci 

• Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří 

své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích 

ohrožení, uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace, řeší případné neshody 

nebo konflikty s druhými lidmi nenásilným způsobem 

• Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 

názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k 

menšinám, rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní projevy v chování lidí a 

zaujímá aktivní postoj proti všem projevům nesnášenlivosti 

• Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady, 

Objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost 

uplatňuje ve svém jednání, 

• Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s 

penězi a se svým svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi 

 

Učivo:  

• státní symboly, státní svátky, památná místa na našem území, co nás 

proslavilo, významné osobnosti, pojem vlasti a vlastenectví, vlastenectví x 

nacionalismus 

• rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, tradice a jejich 

respektování, ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku 

• práce s informacemi, masová kultura, prostředky masové komunikace, 

masmédia 

• dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí, život ve škole, společná 

pravidla a normy, funkce rodiny 

• přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé 

ve společnosti, mezilidská komunikace 



• morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování, 

osobní a neosobní vztahy, konflikty v mezilidských vztazích, problémy 

lidské nesnášenlivosti 

• majetek a vlastnictví, formy vlastnictví, ochrana majetku duševního a 

hmotného, peníze - měna, vznik a vývoj peněz hospodaření s penězi, funkce 

a podoba peněz, formy placení, rozpočet rodiny 

 

ŠVP ZŠ Pod Marjánkou 
 

Při tvorbě školního kurikula vycházela škola z následujícího profilu 

absolventa: 

• budoucí student střední školy v rámci Evropské unie 

• s kvalitní znalostí anglického jazyka a základy druhého jazyka 

• s dobrými znalostmi v naukových předmětech 

• schopný pracovat v týmu, se zkušeností s mezinárodní spoluprací v rámci 

mezinárodních projektů 

• schopný vyhledávat si informace z různých zdrojů 

• má pozitivní přístup k učení a přistupuje zodpovědně ke svému studiu 

• schopný využívat moderní informační technologie 

• je schopný chápat multikulturnost i jinakost etnických a náboženských skupin bez 

ztráty vlastní identity 

• všestranně harmonicky rozvinutá osobnost s návyky zdravého životního stylu 

Z toho vyplývají především tyto vzdělávací cíle: 

• připravit ke studiu na střední škole 

• naučit anglický jazyk na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce 

• naučit druhý cizí jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce 

• naučit žáky využívat moderní technologii jako prostředek k dalšímu vzdělávání 

• zapojit se do mezinárodních projektů 

• umožnit žákům získat mezinárodní certifikáty v rámci prvního i druhého cizího 

jazyka 

a výchovné cíle: 

• pěstovat národní sebevědomí, vytvořit a posílit hrdost na vlastní původ i mateřský 

jazyk 



• utvářet multikulturním výchovným působením v žácích postoj respektu k rasové, 

národnostní, náboženské a jiné různorodosti a vychovávat je k ochraně lidských 

práv, 

respektování svobody a demokracie 

• dovést žáky k pochopení hodnoty lidské práce a schopnosti vhodně volit svoje 

budoucí pracovní zaměření 

• vychovávat žáky k pochopení a realizování žádoucího hodnotového systému 

včetně 

chápání globálních problémů lidstva a nebezpečí drogových a jiných závislostí. 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

Anglický jazyk je stěžejním cizím jazykem školy. Žáci se jej začínají učit od 

vstupu do školy, tj. od 1. ročníku, od 3. ročníku navazují na získané konverzační 

dovednosti z 1. a 2. ročníku.  

 

Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Výchovné a vzdělávací strategie:  

kompetence k učení  

• umožnit žákům postupně zpracovávat akční plán vlastní činnosti s důrazem 

na průběžnou sebekontrolu a sebehodnocení  

• zdůrazněním pozitivního příkladu osobností, které ve svém životě něčeho 

dosáhli, podporovat u žáků vědomí nutnosti celoživotního vzdělávání  

• uplatňovat zásadu „Škola – součást společnosti“ tím, že umožňujeme žákům 

účast na besedách, exkurzích, školních projektech s cílem jejich aktuálního i 

budoucího zapojení do společenského života  

kompetence k řešení problémů 

• vytvářet široký prostor pro demokratickou diskuzi žáků o problémech školy 

zejména prostřednictvím činnosti žákovské samosprávy reprezentované 

Školním parlamentem na úrovni vedení školy i jednotlivých pracovníků 

školy podporovat konstruktivní kritiku a návrhy reálných řešení problémů ze 

strany žáků 



• zapojovat žáky do projektů vedoucích ke kritickému myšlení a uvědomění si 

zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí  

kompetence komunikativní  

• poskytovat dostatek prostoru pro vyjádření vlastního názoru žáka formou 

vypravování, řízené diskuze a obhajoby vlastního názoru  

• podporovat vlastní tvořivost žáků v písemném projevu pomocí při přípravě a 

vydávání školního časopisu PunktUm  

• navozovat modelové situace, při nichž žáci používají verbální i nonverbální 

komunikaci  

• zadávat žákům takové úkoly, při jejichž řešení je třeba využít více 

informačních zdrojů (učebnice, knihy, slovníky, internet, výpovědi osob)  

kompetence sociální a personální  

• navozovat takové situace, kdy žák poznává, že cesta k úspěchu vede přes 

týmovou práci, přičemž umožnit žákům poznávat a přijímat v pracovní 

skupině takové role, které vedou k posílení jejich sebedůvěry, samostatnosti 

a pozitivní představy o sobě samém (projekty, projektové dny, skupinové 

činnosti, žákovské práce pro školu, činnost v orgánech žákovské 

samosprávy)  

• uplatňovat zásadu vzájemného respektu dětí a dospělých s tím, že v životě 

školy všichni uplatňují principy demokraticky přijatých pravidel, na jejichž 

formulování měli možnost se společně podílet  

• nabízet žákům paletu strategií a taktik, jak reagovat v různých životních 

situacích s důrazem na vstřícné slušné asertivní jednání  

 

kompetence občanské  

• pořádat ve škole besedy a setkání s lidmi z různých sociokulturních skupin, 

bezpečnostních složek apod. s cílem přivést žáky k respektování názorů 

někdy odlišných od jejich vlastních, k empatickému postoji k situaci jiných  

• podporovat charitativní aktivity žáků a na konkrétních příkladech vést děti k 

odmítání chování a jednání neslučitelného s lidskou důstojností, lidskými a 

občanskými právy  

• umožňovat žákům návštěvy jednání správních a samosprávných orgánů a v 

následných diskuzích vyjádření vlastních názorů, postřehů a připomínek  



• navozovat situace, při nichž žáci docházejí k názoru, že právo a povinnost 

jsou dvěma stranami téže mince, a že skromnost a výběrová náročnost jsou 

jednou z hlavních podmínek trvale udržitelného rozvoje  

• umožňovat žákům podílet se formou třídní a školní samosprávy na životě 

školy a prezentovat svoje názory také prostřednictvím webových stránek 

školy  

• využít všech osvědčených forem, metod a prostředků z projektu Politeia k 

upevňování demokratického prostředí ve škole jako předobrazu zapojení 

žáků – budoucích občanů do společenského života  

kompetence pracovní  

• společně s ostatními předměty vést žáky k dodržování zásad bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci  

• předkládat žákům poznatky k základům podnikání a v úzké návaznosti na 

oblast Svět práce zadávat dlouhodobější projekty (např. Sledujeme spotřeby, 

Podnikáme)  

• podporovat konkrétní činností žáků (práce na pozemku, aranžování apod.) a 

příklady z praxe, podporovat myšlenku, že práce fyzická i duševní jsou 

důležité  

 

Pro účely mé diplomové práce je třeba seznámit se s politologickým učivem v 

rámci ŠVP, Výchovy k občanství pro konkrétní 7. ročník, protože tato základní 

škola má většinu učiva relevantního pro mou práci, obsažen právě v tomto ročníku. 

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI  

Očekávané výstupy:  

 

Žák  

• chápe úzkou souvislost pojmů národ a vlast  

• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu  

• zná základní státní symboly a je mu jasný zákaz jejich hanobení  

• rozlišuje, které projevy chování jednotlivce či skupiny můžeme považovat za 

kulturně a společensky vhodné a které nikoliv, žádoucí projevy uplatňuje ve svém 

chování a jednání  



• dokáže na příkladech charakterizovat základní součásti kultury hmotné a duchovní  

• uvádí průběžně vlastní kulturní aktivity  

• objasní možná nebezpečí působení masmédií a masové kultury na člověka s 

uvedením problémů z vlastního života  

• chápe svébytnost, rozmanitost a rovnocennost kultur i jejich vzájemné 

obohacování  

 

Učivo:  

• národ a vlast – základní znaky národa, nacionalismus a vlastenectví  

• základní státní symbolika – státní symboly: státní znak, vlajka, hymna, 

pečeť, barvy, vlajka prezidenta republiky, způsoby použití a ochrany, další 

státní a evropská symbolika  

• kulturní život – projevy kultury v životě jednotlivců a společnosti, kulturní 

hodnoty, kultura hmotná a duchovní, kulturní tradice, kulturní instituce, 

kulturní “průmysl“ a masová kultura, vzájemné prolínání kultur  

• společenské chování (etiketa) 

 

STÁT A PRÁVO  

Očekávané výstupy: 

 

Žák  

• rozlišuje typické vlastnosti a charakteristické rysy režimů demokratických a 

nedemokratických, uvede jejich příklady  

• popíše na příkladu vztahu státní správy a samosprávy základní principy a způsoby 

demokratického řízení státu  

• objasní rozdíly v činnosti zákonodárných, výkonných, správních a soudních 

orgánů státu, uvádí příklady jejich typických funkcí a úkolů 

• uvádí příklady nejdůležitějších způsobů, jakými se občan může podílet na 

veřejných záležitostech  

• objasní, jaký význam mají volby v demokratické společnosti, a dokáže vysvětlit, 

jak mohou volby ovlivnit tvářnost politického zaměření státu  

• vyloží, co všechno potřebuje občan vědět k tomu, aby se mohl aktivně do voleb  

zapojit jako volič  

• rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu  



 

Učivo:  

• právní základy státu – stát a právo, vznik státu, znaky státu, typy a formy 

státu  

• principy demokracie – dělba státní moci a její složky, zastupitelská 

demokracie, volby  

• státní správa a samospráva – orgány, instituce, úkoly  

• obrana státu 

 

 

 
 
 
 


