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Základy společenských věd
Výchovné a vzdělávací strategie

sexta, 2. ročník


Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanská



Kompetence k podnikavosti



Kompetence k učení

Učivo

ŠVP výstupy

stát; vznik a vývoj státu;

vymezí pojem státu s důrazem na jeho definiční znaky a základní

znaky, účel a funkce státu

funkce
příklady konkrétních problémů a situací správně zařadí do
kompetencí jednotlivých státních institucí
předvede komunikaci ve styku s úřady
popíše české státní symboly

základní formy státu

rozliší různá uspořádání států a základní formy vlády v historii i
současnosti

principy demokracie;

určí základní principy právního státu; zhodnotí funkci ústavy

přímá a zastupitelská demokracie;

identifikuje základní zásady, hodnoty a principy demokratické

právní stát

společnosti
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vysvětlí princip dělby moci; rozliší a porovná funkce a úkoly
orgánů státní moci České republiky
porovná výhody a nevýhody přímé a zastupitelské demokracie

ochrana lidských práv;

porovná demokratický a totalitní stát

zakotvení lidských práv v dokumentech;

popíše nástroje totalitních režimů, které je udržují u moci

Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku

charakterizuje možné způsoby boje proti totalitním režimům

České republiky;
ombudsman

charakterizuje Listinu základních práv a svobod
identifikuje významná hnutí a organizace zabývající se ochranou
lidských práv
na konkrétních příkladech rozpozná porušování lidských práv a
podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačování práv a
svobod člověka
obhajuje svá lidská práva a respektuje a hájí práva druhých lidí

občanská práva a povinnosti;

porovná demokratický a totalitní stát

podstata občanské společnosti a její instituce

popíše nástroje totalitních režimů, které je udržují u moci
charakterizuje možné způsoby boje proti totalitním režimům

volební právo;

vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb

volební systémy v České republice a v Evropské unii

objasní mechanismus výběru kandidátů do zastupitelských funkcí

ideologie a doktríny;

rozliší a zhodnotí základní ideologie a politické proudy

přehled nejvýznamnějších ideologií
politická věda;

rozliší a porovná různé typy politických uskupení
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moc jako základní politický fenomén
politické strany a nátlakové skupiny;

uvede formy politické participace v demokratické společnosti

vliv médií na politický život;

uvede příklady, jak může občan ovlivňovat veřejné dění

lobbing

na konkrétním příkladu mediálního sdělení rozpozná fakta od
názorů
zhodnotí význam lobbingu v moderní demokratické společnosti
uvede příklady projevů korupce; analyzuje příčiny korupce a
domyslí její možné negativní důsledky

základní ekonomické pojmy

uvede hlavní charakteristiky ekonomie jako vědní disciplíny
(předmět a metody jejího zkoumání)
popíše základní výrobní faktory
rozliší členění ekonomické teorie na makroekonomii a
mikroekonomii

nejvýznamnější ekonomické systémy

rozliší zvykovou, centrálně řízenou a tržní ekonomiku
zhodnotí výhody a nevýhody jednotlivých ekonomických systémů

tržní ekonomika;

vysvětlí na konkrétních příkladech mechanismy fungování trhu

nabídka a poptávka;

objasní důvody kolísání ceny v závislosti na vývoji nabídky a

tvorba ceny - (člověk a svět práce)

poptávky
popíše necenové faktory ovlivňující vývoj nabídky a poptávky
analyzuje cenu zboží a vysvětlí mechanismus tvorby ceny v
závislosti na typu zákazníků, místa a období
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charakterizuje příčiny a podstatu tržního selhání

podnikatelská činnost fyzických a právnických osob;

na konkrétních příkladech rozliší a porovná různé formy podnikání

živnost a živnostenský zákon;

posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání s trvalým

obchodní společnosti a obchodní zákoník;

pracovním poměrem

družstvo - (člověk a svět práce)

uvede požadavky pro získání živnostenského listu
přiblíží podmínky vzniku a zániku různých typů obchodních
společností
porovná osobní a kapitálové obchodní společnosti a družstva

marketing a public relations;

přiblíží historii a vývoj marketingu

reklama a reklamní agentury

rozpozná běžné cenové a reklamní triky a klamavé nabídky
analyzuje skrytý obsah reklamy
kriticky posoudí podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu

globální ekonomické otázky;

rozliší absolutní a komparativní výhody uplatňující se ve světovém

mezinárodní ekonomická integrace;

obchodu

světový obchod

rozliší cla a kvóty
popíše proces mezinárodní dělby práce
vyjmenuje a přiblíží jednotlivé stupně mezinárodní ekonomické
integrace

státní rozpočet

popíše proces tvorby státního rozpočtu
rozliší příjmové a výdajové položky státního rozpočtu
objasní na příkladech, jak občan přispívá do státního rozpočtu a co
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z něho získává

daňový systém ČR

vyjmenuje a popíše jednotlivé typy daní
rozliší způsob úhrady přímých a nepřímých daní
uvede, jakým způsobem lze podat daňové přiznání (především k
dani z příjmu) a provede základní výpočty daní

makroekonomické agregáty (HDP, HNP, míra inflace,

posoudí na konkrétních příkladech vývoj makroekonomických

nezaměstnanost, obchodní a platební bilance) - (člověk a svět

ukazatelů a jejich vliv na životní úroveň občanů

práce)

vysvětlí podstatu inflace a její dopady na občany
navrhne ekonomicky výhodné způsoby reagování na inflaci

sociální politika (důchodový systém, sociální dávky, životní

vysvětlí, kde lze získat bližší informace o poskytování sociálních

minimum, sociální a zdravotní pojištění, státní politika

dávek

zaměstnanosti) - (člověk a svět práce)

popíše systém sociálního a zdravotního pojištění
uvede rozdíly mezi pojištěním zaměstnanců a osob samostatně
výdělečně činných
zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění

peníze (vývoj, funkce a formy; formy platebního styku v tuzemské charakterizuje a rozliší jednotlivé formy peněz a objasní jejich
a zahraniční měně; úvěr a úrok) - (člověk a svět práce)

funkci
orientuje se v různých formách plateb a platebních nástrojů
hypoteticky smění peníze za použití aktuálního kursovního lístku
charakterizuje na příkladu hotovostní a bezhotovostní platební
styk a zhodnotí jejich výhody a nevýhody
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bankovní soustava České republiky;

odliší na příkladech funkci centrální banky a komerčních bank

komerční banky a jejich služby;

objasní základní funkce ČNB a její vliv na činnost komerčních bank

centrální banka a její úkoly;

posoudí možnosti využití různých bankovních produktů a služeb

specializované finanční instituce

přiblíží podmínky založení a zrušení bankovního účtu

cenné papíry a další možnosti investování;

rozliší na konkrétních příkladech různé formy investic a posoudí

leasing;

jejich výnosnost a riziko

úrokové sazby;

vymezí úlohu úspor a možnosti jejich zhodnocení

RPSN;

navrhne a posoudí možnosti řešení situace nedostatku finančních

pojištění investic;

prostředků a identifikuje rizika s tím spojená

burza

vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN
vybere nejvhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby a
možnosti
popíše činnost burzy
zjistí aktuální informace o obchodování na českých burzách

hospodaření domácnosti;

na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele

spotřební výdaje domácnosti;

popíše průběh a důsledky exekuce

práva spotřebitele;
exekuce a insolvence - (člověk a svět práce)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
Osobnostní a sociální výchova - Morálka všedního dne
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organizace hypotetických voleb podle volebního zákona platného v ČR - odhad jeho slabin a morální dilemata
různé typy sociální podpory a obhajoba potřeby existence záchranného sociálního systému
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Žijeme v Evropě
občanská práva v zemi, která je členem EU
Multikulturní výchova - Psychosociální aspekty interkulturality
diskuze o postavení a právech uprchlíků
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
politická propaganda a její rizika;
analýza významu médií pro rozvoj moderního politického systému;
reklama - její výhody a nebezpečí
Osobnostní a sociální výchova - Spolupráce a soutěž
úvaha nad výhodami a nevýhodami hospodářské soutěže
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globalizační a rozvojové procesy
úvaha o globalizaci a jejím vlivu na život moderního člověka
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
úvaha o globalizaci a jejím vlivu na život moderního člověka
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce
vytvoření přehledné hospodářské mapy světa a návrhy řešení hospodářských problémů různých světových regionů
Člověk a svět práce - Předmět Základy společenských věd integruje témata vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Přesahy a souvislosti - Čj, De, Ze, Bi

