ŠVP – Gymnázium Jeseník
Rozpracované výstupy v předmětu
– žák objasní význam a účel práva v životě
společnosti
– orientuje se v základních právních
pojmech
– vysvětlí, v čem spočívá odlišnost mezi
morálními a právními normami

– žák popíše tvorbu zákonů
– orientuje se v jednotlivých právních
odvětvích
– objasní rozdíly mezi přestupkem
a trestným činem
– odůvodní účel sankcí při porušení
právních norem
– osvojí si důležité poznatky
z nejdůležitějších právních odvětví
– uvede důsledky porušování paragrafů
trestního zákona souvisejících s výrobou
a držením návykových látek, sexuálně
motivovanou kriminalitou, skrytými
formami násilí
– objasní význam Ústavy ČR jako
nejdůležitějšího zákona státu
– volí bezpečné pracovní postupy šetrné k
životnímu prostředí, používá adekvátní
pracovní pomůcky
– chová se poučeně a adekvátně situaci v
případě pracovního úrazu

Základy společenských věd – 3. ročník
Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
přesahy a vazby

OBČAN A PRÁVO
Občan a právo
– Význam a kořeny práva
– Základní právní pojmy
– Právní síla, právní řád, právní
normy
– Fyzická a právnická osoba
– Právo a spravedlnost
– Právo v každodenním životě
– Orgány právní ochrany
Právo v každodenním životě
– Právo soukromé a veřejné
– Obsah jednotlivých právních
odvětví
– Ústava a Listina základních práv
a svobod
– Důležité poznatky z občanského,
rodinného, trestního a pracovního
práva
– partnerské vztahy, manželství,
rodičovství, neúplná rodina;
náhradní rodinná péče a její
formy, ústavní péče
– Soustava soudů, právnické
profese, ombudsman

PT: Osobnostní a sociální výchova
(seberegulace, organizační a efektivní
řešení problémů)
Morálka všedního dne

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví
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ŠVP – Gymnázium Jeseník
Rozpracované výstupy v předmětu
– žák se orientuje v nejdůležitějších
ekonomických teoriích
– vysvětlí na základě konkrétní, reálné a
aktuální situace ve společnosti
mechanismy fungování trhu
– stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a
DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu
zákazníků, místa či období, objasní
důvody kolísání cen zboží či pracovní
síly na trhu podle vývoje nabídky a
poptávky
– rozpozná běžné cenové triky (cena bez
DPH aj.) a klamavé nabídky
– rozlišuje a porovnává praktické využití
jednotlivých forem podnikání, posoudí,
která forma podnikání je v konkrétní
situaci nejvýhodnější
– posoudí výhody a rizika podnikání v
porovnání se zaměstnáním
– objasní základní principy fungování
systému příjmů a výdajů státu
– rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na
které jeho činnosti se zdaňovací
povinnost vztahuje
– uvede, jakým způsobem podá daňové
přiznání především k dani z příjmu, jak
provede základní výpočty daní a zjistí
výši sociálního a zdravotního pojištění
– na základě aktuálních mediálních
informací posoudí vliv nejdůležitějších
ekonomických ukazatelů (inflace, úroveň
HDP, míra nezaměstnanosti) na změny v
životní úrovni občanů
– vysvětlí podstatu inflace a její důsledky
na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry,
dlouhodobé finanční plánování a uvede

Základy společenských věd – 3. ročník
Učivo
TRŽNÍ EKONOMIKA
(Mikroekonomie)
Základní ekonomické pojmy
– základní ekonomické otázky
– typy ekonomik, ekonomické teorie
– tržní mechanismus, nabídka,
poptávka, konkurence
– hospodářský cyklus
– peníze, funkce peněz
– tvorba ceny
– globální ekonomické otázky

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
přesahy a vazby
Člověk a svět práce
PT: Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
(globální problémy, jejich příčiny a
důsledky)

Ekonomické subjekty
– právní formy podnikání (živnost,
typy obchodních společností,
družstvo), základní právní normy
týkající se podnikání

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
A ÚLOHA STÁTU V EKONOMICE

(Makroekonomie)
Fiskální politika
– státní rozpočet, daňová soustava
Monetární politika ČNB
– inflace, kurs měny, zahraniční
platební bilance, HDP, HNP,
NEW
Bankovní soustava
– ČNB a komerční banky,
specializované finanční instituce,
moderní formy bankovnictví

Člověk a svět práce
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ŠVP – Gymnázium Jeseník
Rozpracované výstupy v předmětu
příklady, jak se důsledkům inflace bránit
– objasní funkci ČNB a její vliv na činnost
komerčních bank
– vysvětlí příčiny nezaměstnanosti a její
druhy

Základy společenských věd – 3. ročník
Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
přesahy a vazby

Sociální politika
– státní politika zaměstnanosti,
nezaměstnanost
Transformace a výkonnost české
ekonomiky po r. 1989

– žák objasní důvody evropské integrace
– rozlišuje funkci orgánů EU
– orientuje se v ostatních mezinárodních
organizacích
– posoudí vliv začlenění ČR do EU

MEZINÁRODNÍ INTEGRACE
– Evropská integrace, historie
vzniku, současnost, orgány,
význam
– Mezinárodní spolupráce, NATO,
RE, OSN
– Ostatní významné organizace
– Proces globalizace
– SB, MMF, význam

PT: Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
(Humanitární pomoc a mezinárodní
rozvojová spolupráce)
PT: Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
(Žijeme v Evropě)
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