
Dodatek č. 3 k ŠVP Klíče k budoucnosti platnému od 1. 9. 2016 

 

Doplnění povinně volitelného předmětu Světová škola 

 

Název předmětu:   Světová škola - povinně volitelný předmět 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o 

předmětu důležité pro jeho realizaci   

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 6. - 7. ročník – 1 hod. týdně 1 hodina týdně. 

Vzdělávání v předmětu: * směřuje k podpoře hledání a poznávání  globálních témat 

se zaměřením na Cíle udržitelného rozvoje SDGs  a jejich vzájemných souvislostí * 

vede k vytváření a ověřování hypotéz * učí žáky zkoumat příčiny globálních 

problémů, souvislosti a vztahy mezi nimi * směřuje k osvojení základních pojmů a 

odborné terminologie * podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a 

logického uvažování  

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: * 

frontální výuka s demonstračními pomůckami * skupinová práce (s využitím příruček, 

informačních technologií, pracovních listů, odborné literatury) * samostatné 

pozorování a experimentování * dlouhodobé  projekty 

  

Učivo                                     ŠVP výstupy  

 Komunikace- uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i 
neformálních vztazích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem 
 
 Obec- zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na 
životní prostředí 
 
Cíle SPDGs ( konec chudoby a  hladu,  zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání, 

rovnost mužů a žen, život ve vodě,  dostupné a čisté energie, důstojná práce a 

ekonomický růst, průmyslová inovace a infrastruktura, méně nerovností, udržitelná 

města a obce, odpovědná výroba a spotřeba, klimatické opatření, pitná voda a 

kanalizace, život na souši, mír spravedlnost a silné instituce, partnerství ke splnění 

cílů) 

- posoudí projevy globalizace, uvede příklady globálních problémů současnosti, 
analyzuje jejich příčiny a domýšlí jejich možné důsledky 
 
-vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje 
 
-objasní důvody předsudků v posuzování různých lidí, událostí či sociálních 
jevů a procesů 



 
-rozpozná negativní stereotypy v nahlížení na roli muže a ženy ve společnosti; 
 
-upevňuje pocit odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého 
společenství, k rozvíjení 
 

-srovnává způsob života, kulturu i zvyky v regionech na základě dostupných 

informačních zdrojů 

 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

 

 

 

Ve Fryčovicích 25. 9. 2018     Mgr. Alexandra Filarová 

ředitelka školy 
  

 

 

 

 

 

 


