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OBČANSKÁ VÝCHOVA Ročník 8. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 
 

 

STÁT A PRÁVO 
 
 

 
Rozlišuje nejčastější typy a formy státu       
a na příkladech porovná jejich znaky 
 

 
Znaky státu, typy a formy státu, státní 
občanství ČR, Ústava ČR 
 

 
VDO - Principy 
demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování 

 
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů         
a institucí 
 

 
Znaky demokratického způsobu 
rozhodování a řízení státu, politický 
pluralismus, sociální dialog a jejich význam 

 
VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 

 
Objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro život občanů 
Rozumí povinnostem občana při 
zajišťování obrany státu 
 

  
Složky státní moci, jejich orgány  
a instituce, obrana státu 

 
MeV  - Fungování a vliv 
médií ve společnosti 
VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 

 
Vyloží smysl voleb do zastupitelstev  
v demokratických státech a doloží příklady, 
jak mohou volby ovlivnit každodenní život 
občanů 
 

 
Státní správa a samospráva a jejich úkoly 
Volby do zastupitelstev – význam, formy 

 
VDO – Formy participace 
občanů v politickém životě 

 
Přiměřeně uplatňuje svá práva  
a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí 

 
Práva a povinnosti dítěte, ochrana 
práv dítěte 

 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika, Řešení 
problémů a rozhodovací 
dovednosti 
VDO – Občanská společnost 
a škola 

  
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 

 
 

 

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směřuje své výdaje, uvede příklady dávek 
a příspěvků, které ze státního rozpočtu 
získávají občané 
 

 

Státní rozpočet – typy rozpočtu a jejich 
odlišnosti, příjmy, výdaje 
Význam daní 
Dávky a příspěvky občanům 

 
VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 

 

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 
 

 

Výroba, obchod, služby – jejich funkce        
a návaznost 

 

 

Na příkladu chování kupujících  
a prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na 
tvorbu ceny a její změny, na příkladu 
ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na 
hodnotu peněz 

 

Principy tržního hospodářství, nabídka, 
poptávka, trh, tvorba ceny, inflace, 
podstata fungování trhu, nejčastější právní 
formy podnikání 

 
 

 
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam 
úroku placeného a přijatého, uvede 
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy 
je využít 
Na příkladech ukáže vhodné využití 
různých nástrojů hotovostního                    
a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, 
vysvětlí jejich omezení 
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby 
krytí deficitu 

 

Funkce a podoby peněz, formy placení 
Banky a jejich služby – aktivní a pasivní 
operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování  
a získávání prostředků 

 
 

 


