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5.8.4   Výchova pro život – povinný předmět 
 
Učební plán předmětu 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
0 0 0 0 0 0+1 0 0 0 

 

 

Výchova pro život se na druhém stupni vyučuje v celkové dotaci 1 hodina. Směřuje k postupnému formování a rozvíjení občanského profilu žáků. Orientuje 

žáky ve významných situacích a dějích společenského a občanského života. Integruje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky do osobního života žáků. 

Dílčí známé informace hlouběji objasňuje, zdůvodňuje a dále rozšiřuje. Pomáhá utvářet vztahy žáků ke skutečnosti, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým 

oblastem lidského života, pozitivní hodnotové orientace a žádoucí modely chování. Utváří a rozvíjí způsobilost žáků k mravně odpovědnému jednání, formuje 

u žáků vědomí odpovědnosti za vlastní život a životy ostatních, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního 

prostředí. 

 

V předmětu uplatňujeme metody a formy práce, postupy a aktivity, které vedou k naplňování klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení – 

- výrazná motivace, prožití úspěchu všem 

- čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informaci včetně internetu 

- problémové vyučování, skupinové vyučování, práce ve dvojicích 

- projektové vyučování (třídní, školní) 

- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty 

- logické myšlení, práce s chybou 

- vlastní hodnocení a sebehodnocení 

- vzájemné učení se – učení vyučováním (žáci žákům) 

Kompetence k řešení problému – 

- problémové vyučování (řešení – obhájení názoru) 

- ve velké míře problémové úlohy z praktického života 

- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu 

- zapojování žáků do soutěží, netradiční úlohy 

Kompetence komunikativní – 

- vhodná komunikace se spolužáky, učiteli, s ostatními dospělými 

- obhajovat vhodnou formou vlastní názor, ale i naslouchat názoru druhých 

- neustálé rozšiřování slovní zásoby, dostatečný prostor pro vyjádření svých myšlenek 
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- písemné prezentování výsledků vlastní práce – nástěnky, 

Kompetence sociální a personální – 

- sebepoznání jako základ vztahu s jinými 

- používání skupinové práce, vzájemné pomoci při učení 

- v modelových situacích si zkusit různé sociální role 

- respektování společně dohodnutých pravidel chování, 

výchova k otevřenosti, toleranci, rozvoj schopnosti empatie 

- učení týmové práci, střídání rolí v týmu 

- odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

Kompetence občanské – 

- vedení k dodržování pravidel a odpovědnosti, seznamování s právy a povinnostmi 

- respektování individuálních rozdílů mezi lidmi 

- seznamování se a respektování kultury jiných národů 

Kompetence pracovní – 

- využívání exkurzí, besed 

 

 

Výstupy Učivo 

FINANČNÍ GRAMOTNOST 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 rozlišuje hodnotu a funkci peněz 

 chápe rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší 
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip 
vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu 
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům 
v hospodaření s penězi 

 na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití 
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení 

 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, 

6. ročník 

 

 

 

Majetek, vlastnictví – formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, 

jejich ochrana; hospodaření s penězi, rozpočet domácnosti a jeho 

struktura, nakládání s majetkem a různými formami vlastnictví 

Peníze – funkce peněz, formy placení; bankovní služby, rozpočet 

domácnosti, hospodaření s penězi. 

Bankovní systém – banky, finanční produkty 
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vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější 
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí deficitu 

 

OBRANA STÁTU 

žák 

 rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu, chápe 
funkci armády a IZS 

 uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj 
ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského 
charakteru 

 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V PRAXI 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 dokáže pomáhat lidem v nouzi a ví jak pomoci v situacích 
ohrožení a mimořádných událostech 

 popíše a uvede příklady mimořádných událostí včetně řešení 
vzniklé situace 

 

PRVNÍ POMOC 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 chápe důvody vzniku postupu a zásad první pomoci a dokáže se 
podle nich řídit 

 ovládá tísňová volání, uvědomuje si důležitost a nutnost 
poskytnutí první pomoci 

 v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

 

 

 

 

 

 

 

Obrana státu - armáda ČR, zahraniční mise, Integrovaný záchranný 

systém, terorismus 

 

 

 

 

 

 

Druhy mimořádných událostí – povodně, záplavy, zemětřesení, požár, 

chemické nebezpečí 

 

 

 

 

 

 

 

    

První pomoc – tísňová volání, zásady první pomoci, druhy úrazů a 

         jejich prevence 
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 dovede posoudit různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich 
osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví 

 rozpozná chování které může ohrozit jeho zdraví 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 

 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy  

 uplatňuje správné a adekvátní způsoby řešení modelových 
dopravních situací 

 zvládá role chodec, cyklista 

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Dopravní výchova – chování v silničním provozu jako chodec, cyklista, 

          dopravní značení 

 

 

 

 


