
Občanská výchova a Základy společenských věd 

Učební plán (počet hodin/týden): 

Nižší gymnázium – občanská výchova:  
  prima   1 hod 
  sekunda   1 hod 
  tercie   2 hod 
  kvarta    2 hod  

Vyšší gymnázium – základy společenských věd:  
  1. ročník/kvinta 1,5 hod 
  2. ročník/sexta  2 hod 
  3. ročník/septima 2 hod 
  4. ročník/oktáva 2 hod 

Společenskovědní seminář:  
  3. ročník/septima 2 hod 
  4. ročník/oktáva 3 hod 

Výuka 

Výuka občanské výchovy a základů společenských věd klade na studenty několik základních 
nároků. K prvotnímu patří důraz na pochopení souvislostí mezi společenskými jevy i mezi 
jednotlivými vědními obory zahrnutými pod souhrnné označení společenské a humanitní vědy, 
k čemuž patří porozumění a aktivní využívání odpovídající terminologie. Stavíme od základů, 
budovaných na nižším stupni gymnázia, případně u čtyřletého studia ještě na základních 
školách. Ve výuce upřednostňujeme diskusní a skupinové formy práce, což patří k dalším 
z důrazů námi vyučovaných předmětů, osvojená fakta žáci a studenti následně využívají při 
racionální argumentaci a při vlastní tvůrčí činnosti. Vše se děje na nižším stupni spíše lehčí, 
hravou formou, jsme si vědomi též výchovného aspektu předmětu, na vyšším stupni pak 
s využitím projektů a úkolů vázaných na praktické životní otázky – volba dalšího studia, aktivní 
zapojení do společenského dění v nejširším smyslu, finanční či čtenářská gramotnost. 
Teoretická báze je v posledních dvou ročnících obohacena o studium konkrétních textů, 
pracujeme však také s filmem a novými médii. 

Společenskovědní seminář 

Tento seminář je nabízen jako volitelný předmět v předposledním a posledním ročníku jak 
čtyřletého, tak osmiletého studia. Ve výuce jsou prohlubovány poznatky z hodin základů 
společenských věd, studenti se připravují na maturitní a přijímací zkoušky a získané vědomosti 
a dovednosti se jim již daří propojovat v ucelené vlastní pojetí studovaných disciplín. To, 
společně s možností zpracovat v daných oborech seminární práci (v průběhu předposledních 
ročníků studia) z nich činí kvalitní uchazeče o vysokoškolské studium nejen na humanitně či 
společenskovědně zaměřených vysokých školách či univerzitách, a to nejen u nás, ale i 
v zahraničí. 

Projekty, exkurze, spolupráce  

Spolupráce naší předmětové komise směřuje na jedné straně k mnoha organizacím 
zaštiťujícím činnost v dané oblasti – za všechny jmenujme např. Amnesty International či 
Člověka v tísni (zde se naši studenti prezentují vynikajícím způsobem např. projektem Zpět na 



jedna (Z5NA1) s dalšími projekty, např. Jeden svět na školách, ale také k mnoha léty 
budovaným kontaktům na konkrétní odborníky z jednotlivých vědních oblastí, ať jde o 
psychologii, sociologii, právní vědu, ekonomii, politologii, religionistiku, anebo filozofii. 

Soutěže 

Středoškolská odborná činnost – veškeré společenskovědní obory, dále pak různé výzvy, 
např. od Jihočeského kraje, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací či Husovy 
nadace a dalších subjektů. 


