
Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 
1 hodina týždenne,  33 hodín ročne  

Ročník deviaty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a 

nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných 

životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom 

procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. 

Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva 

druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť 

ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z 

dôležitých predpokladov je kritické myslenie. 

 

2. CIELE PREDMETU 

 

Žiaci 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

 realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých, 

 osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania, 

 uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,  preberajú 

zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania, 

 uznávajú základné princípy demokracie, 

 budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram, 

 učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, 

 získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 



3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Voľba povolania 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy 

vie/dokáže 

 zdôvodniť opodstatnenosť vzdelania a 

vzdelávania ako hodnoty, 

 vytvoriť schému školského systému SR, 

 orientovať sa pri výbere povolania v rôznych 

zdrojoch informácií, 

 prezentovať plán budovania svojej kariéry. 

 

 vzdelanie ako hodnota  

 voľba povolania  

 spôsobilosť na povolanie 

 profesijná orientáci 

 

Ekonomický život v spoločnosti 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy 

vie/dokáže 

 rozlíšiť pojmy ekonómia a ekonomika,  

 konkretizovať na príkladoch spôsoby riešenie 

troch základných ekonomických otázok, 

  uviesť základné rozdiely medzi trhovou, 

príkazovou a zmiešanou ekonomikou,  

 demonštrovať vzťahy medzi kupujúcimi a 

predávajúcimi na trhu, 

 simulovať postup pri reklamácií tovarov alebo 

služieb. 

 

 ekonómia a ekonomika 

 základné ekonomické otázky  

 typy ekonomík trh  

 trhový  

 mechanizmus  

 základné formy podnikania 

 spotreba 

 spotrebiteľ  

 ochrana spotrebiteľa 

 

Finančná gramotnosť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy 

vie/dokáže 

 zostaviť modelový osobný/rodinný rozpočet,  

 ilustrovať na príklade vybraný problém z oblasti 

finančnej gramotnosti,  

 zhodnotiť mieru rizika pri využití služieb 

bankových a nebankových inštitúcií. 

 

 rozpočet  

 finančné inštitúcie 

 


