
Příloha 3 

Seznam nových a upravených témat a zařazení jejich očekávaných výstupů 

 

Dopravní výchova 

výstupy zařazení 

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných 

prvouka 

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví 
a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování 
jako chodec a cyklista  

prvouka 

projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční 
dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí; 
v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

přírodopis 6., 8., 9. ročník 

 Ve čtvrtém ročníku je zařazen kurz dopravní výchovy organizovaný ve 
spolupráci s DDM a Městskou policií Nový Bydžov 

 

Matematika 

výstupy zařazení 

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku matematika 2. období 
 

porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných 
čísel  

matematika 2. období 
 

přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané 
hodnoty  

matematika 2. období 
 

porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose 
 

matematika 2. období 
 

 

  



Finanční gramotnost 

výstupy zařazení 

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze vlastivěda 
 

rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, 
a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 

výchova k občanství 7. ročník, informatika 6. ročník 
 

sestaví jednoduchý 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 při hospodařená s penězi 
 

výchova k občanství 6. ročník, 
 

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

výchova k občanství 9. ročník 

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 
 

informatika 9. ročník, výchova k občanství 9. ročník, 
 

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

výchova k občanství 9. ročník 

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 

výchova k občanství 9. ročník 

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

výchova k občanství 9. ročník 

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

výchova k občanství 9. ročník 

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva 
a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu 

výchova k občanství 7. a 9. ročník 

 



Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 

  

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika 
vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci; prokáže schopnost se 
účinně chránit 
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru 
a trávení volného času 

přírodověda 

vede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a 
charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími 
přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před 
nimi 

přírodopis 9. ročník 

uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě v 
krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a 
jednání při mimořádných událostech 

zeměpis 6. – 9.  

projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční 
dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního bezpečí, v 
případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 

přírodopis 8. ročník 

uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích 
ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 

výchova k občanství 9. ročník 

 

Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi aj.) 

výstupy zařazení 

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro 
jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

prvouka 

rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc 

prvouka 

rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady 
jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života 

přírodopis 8. ročník 

Respektuje změny v období dospívání, vhodně na reaguje; a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 

přírodopis 8. ročník 

respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a 
pozitivními životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

přírodopis 8. ročník 

 



Korupce 

výstupy zařazení 

diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání výchova k občanství 

 
 

Obrana vlasti 

  

zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, 
vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

výchova k občanství 7. ročník 

přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva 
a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu 

výchova k občanství 7. a 9. ročník 

uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má 
vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody 
spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti 
v zahraničních misích 

výchova k občanství 9. ročník 

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 

výchova k občanství 9. ročník 

 


