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Učivo

chápe člověka jako tvora společenského
získává základní orientaci ve světových
náboženstvích
chápe význam životního názoru, vliv víry a
náboženství v životě člověka
chápe význam náboženské tolerance,
náboženskésvobody

Člověk a náboženství
- náboženství a náboženská tolerance
- hlavní světová náboženství
(judaismus, křesťanství, islám,
budhismus, hinduismus)
- náboženské sekty
- extremismus a fanatismus

uvědomuje si nutnost orientace v základních
právech a povinnostech vyplývajících z
pracovních vztahů

Volba povolání
- osobnostní předpoklady
- výběr střední školy
- výběr povolání
- pracovní práv

orientuje se v základních ekonomických
pojmech
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké
služby občanům nabízejí
sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti,
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší
pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v
hospodaření domácnosti
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy
státua do kterých oblastí stát směruje své

Finanční gramotnost
- peníze
- ekonomie a ekonomika
- tržní hospodářství; podnikání
banky a jejich služby –
aktivní a pasivní operace,
úročení, pojištění, produkty
finančního trhu pro
investování a pro získávání
prostředků

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy
OSV
– Sociální rozvoj
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
VDO – Občan, občanská
společnost a stát
– Formy participace
občanů v politickém životě
EGS - Jsme Evropané
-objevujeme Evropu a svět
MKV – Kulturní diference
Lidské vztahy; Multikultura
- Princip sociálního smíru a
solidarity
EV – Lidské aktivity a
problémy životního prostředí

Poznámky

výdaje


uvede příklady dávek a příspěvků, které ze
státního rozpočtu získávají občané



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



objasní princip vyrovnaného, schodkového a
přebytkového rozpočtu domácnosti



uvede příklady činnosti mezinárodních
organizací, ke kterým má ČR vztah (Rada
Evropy, OSN, WHO, UNICEF, NATO)



chápe význam ekonomické, politické a
bezpečnostní spolupráce mezi státy, včetně
zajišťování obrany státu a účasti v
zahraničních misích



uvede příklady výhod, které plynou z
členství v EU aNATO



uvede příklady některých projevů
globalizace v současném světě, objasní její
klady a zápory



objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí
nevojenského charakteru

Národní hospodářství
- státní rozpočet, daně
- struktura národního hospodářství
- ukazatelé národního hospodářství
(HDP)
- životní úroveň
- sociální péče a sociální
politika státu
- druhy sociálních příspěvků

Mezinárodní spolupráce
- mezinárodní organizace
- integrační procesy v Evropě

Globální problémy světa
- globalizace – projevy, klady a
zápory a možné důsledky
- globální problémy, včetně válek a
terorismu, možnosti jejich řešení

