
OBČANSKÁ NAUKA

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH 

VĚD



Základní informace

• předmět se vyučuje na nižším i vyšším 
gymnáziu

• na vyšším gymnáziu možnost volby  
semináře Společenskovědní seminář 

- dvouletý

- jednoletý

volitelný maturitní předmět



Obsah učiva
nižší gymnázium

• Rok v jeho proměnách a slavnostech, domov a rodina, 
občanská společnost a škola, obec, region a stát

• Stát a hospodářství,rodina,národ,vlast,přírodní 
bohatství a jeho ochrana, kultura a její rozvíjení, stát 
a právo

• Člověk a dospívání, člověk hledající společenství, svůj 
svět a sám sebe, předpoklady soužití, předpoklady 
zapojení do lidské spolupráce

• Občanská společnost, sdružování občanů, obec, stát, 
občan v právních vztazích, hospodaření, banky a jejich 
služby, evropská integrace, mezinárodní spolupráce, 
globalizace, sociální vztahy, výchova k demokracii



Obsah učiva
vyšší gymnázium

• základy psychologie 

• základy sociologie 

• základy politologie, práva a ekonomie 

• dějiny filosofie, základy etiky 



Učebnice pro nižší a vyšší 

gymnázium



Metody výuky

• klasická forma výuky s důrazem na 
aplikaci získaných poznatků v praxi

• využívání alternativních výukových 
materiálů

• účast v projektech

• spolupráce s neziskovými organizacemi 
např. Člověk v tísni

• besedy s odborníky z praxe



Nižší gymnázium

Zaměřujeme se především na rozvoj dovedností a 
klíčových kompetencí, nikoli pouze na „učivo“



Nižší gymnázium

Rozvíjíme měkké dovednosti, tzv. soft-skills



Kritické myšlení



Spolupráce



Přizpůsobivost, flexibilita



Empatie, důvěra



Hodnocení a konstruktivní kritika



Řešení problémů



Naši učitelé nám rádi zařídí něco 
navíc..

Například besedu s europoslanci v rámci #EPveSkole.



Umíme si však udělat i legraci ☺



Hlavně aby nás to bavilo ☺

Vždyť nejlépe nám jdou věci, které děláme rádi...



UKÁZKY NAŠICH AKTIVIT

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ



Názorná výuka v SVS

• práce ve skupinách
• každá skupina prezentuje ve 2 vyučovacích 

hodinách jedno náboženství
• judaismus, křesťanství, islám, taoismus, 

buddhismus, hinduismus, šintoismus
• studenti osvětlují historii, principy a 

tradice náboženství
• doplňují o názorné ukázky od svátečního 

oblečení až po tradiční jídla. 



SVS – o náboženství



–

Výuka o trestním právu

• Mgr. Marta Uhlířová – soudkyně JČ soudu

• Přednáška ve škole i návštěva soudu



Studentské parlamentní a prezidentské 
volby

• pro studenty vyššího gymnázia od 15 let

• projekt Jeden svět na školách od Člověka v tísni



Blázníš? No a!

• čtyřčlenný tým ze sdružení Fokus
• interaktivní program pro studenty semináře psychologie

• život lidí s psychickými nemocemi



Projekt Street Law

• právo pro středoškoláky

• pro 3. a 4. ročníky

• vedou naši absolventi a studenti PF UK v Praze



Senát ČR

• prohlídka 
Valdštejnského paláce

• beseda s jihočeským 
senátorem



Erasmus +

• výměny studentů v 
rámci různých zemí

• Portugalsko, Itálie, 
Turecko, Rumunsko, 
Polsko



Hra o mediální gramotnosti
a kritickém myšlení



Letní škola psychologie

• 2 dny v srpnu

• přednášky

• workshopy

• odborníci z praxe

• organizace Tlapka 
pomoci



Příštích 10 let – VIZE Česka

• konference v Táboře

• přednášky odborníků na 
různá témata



Sametový den

• Pravidelná akce 
pořádaná studenty

• besedy, workshopy

• Amnesty International

• Post Bellum

• Lída Rakušanová
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