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6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
  

Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí 
příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.  
 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Jednotlivá témata jsou 
integrována do učebních předmětů, některá budou realizována formou projektů, kde žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat 
širší spektrum dovedností.   
 

Realizaci průřezových témat uvádíme v jednotlivých charakteristikách předmětů. Pro větší přehlednost uvádíme ještě tabulku, kde jsou jednotlivá průřezová témata a 
jejich okruhy přiřazeny k vyučovacím předmětům a k jednotlivým ročníkům. 
  

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v 
RVP ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny 
tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. 
 

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 
realizovaných ve škole i mimo školu.  
 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:     
1. Osobnostní a sociální výchova     
2. Výchova demokratického občana     
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech    
4. Multikulturní výchova    
5. Environmentální výchova    
6. Mediální výchova  

  
  
1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA   
  
Charakteristika průřezového tématu   

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt,  je praktické a má každodenní 
využití v běžném životě. 
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Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.  
 

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více  i méně běžné situace 
každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a 
světu.    
  
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka   
  
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:     

 vede k porozumění sobě samému a druhým     
 napomáhá k zvládání vlastního chování     
 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni     
 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti     
 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci     
 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů) 
 formuje studijní dovednosti     
 podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny  

  
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:     

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým     
 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci     
 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů     
 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování     
 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování  

 
Tematické okruhy průřezového tématu  
 

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné 
zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, 
prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí.  
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, je třeba počítat s tím, že na různé věci budou mít žáci různé názory, že se může objevit 
odmítání témat  i technik, ostych, případně, že některé hry tzv. "nevyjdou". Právě tyto okamžiky však bývají v Osobnostní a sociální výchově velmi užitečné, neboť nabízejí 
příležitost k přemýšlení o tom, co se děje.  
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2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
  
Charakteristika průřezového tématu  

Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový  a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, 
tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti 
a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.  
 

Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a 
konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit  žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k 
druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.  
 

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 
všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní jsou žáci 
více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohou 
ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, 
protože překročení hranice k anarchii i naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení.  
 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:     

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod      
 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti     
 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato  
 rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků      
 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační  
 schopnosti a dovednosti     
 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování     
 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení  

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:     
 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě     
 vychovává k úctě k zákonu     
 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku     
 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti     
 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost     
 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů     
 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším     
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 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)     
 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností     
 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu  
  

Tematické okruhy průřezového tématu  
 

Tematické okruhy průřezového tématu jsou zaměřeny na utváření a rozvíjení demokratických vědomostí, dovedností a postojů potřebných pro aktivní účast žáků – 
budoucích dospělých občanů – v životě demokratické společnosti. Při jejich realizaci je užitečné vycházet z reálných životních situací a doporučené obsahy tematických 
okruhů co nejvíce vztahovat k životní zkušenosti žáků.     
  
  
3.  VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH  
  
Charakteristika průřezového tématu  
 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a 
mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako 
zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při 
respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento 
prostor poskytuje.  

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, 

které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, 
morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.  
  
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
  
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:     

 rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy     
 prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech     
 prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních 

problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv     
 rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech     
 rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru     
 prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje a podstaty evropského integračního procesu      
 vede k pochopení významu společných politik a institucí Evropské unie; seznamuje s dopadem jejich činnosti na osobní i občanský život jednotlivce i s možnostmi 

jejich zpětného ovlivňování a využívání     
 vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory     



 95 

 rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských 
perspektiv  

  
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:     

 pomáhá překonávat stereotypy a předsudky     
 obohacuje pohledy žáka na sebe sama z hlediska otevřených životních perspektiv rozšířených  
 možnosti volby v evropské a mezinárodní dimenzi     
 kultivuje postoje k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života     
 utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti     
 podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám     
 upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost  

  
Tematické okruhy průřezového tématu  
 

Tematické okruhy průřezového tématu podněcují zájem žáků o Evropu a svět a zprostředkovávají jim poznání Evropy a světa jako uspořádaného prostředí, měnícího 
se v čase, v němž se lidé setkávají, společně řeší problémy a utvářejí svůj život. Prostřednictvím tematických okruhů si žáci zpřesňují obraz Evropy, uvědomují si souvislosti  
řešení běžných situací občana s globálními problémy a možnosti utváření své vlastní životní perspektivy v evropském a globálním prostoru.      
  
 
4.  MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
  
Charakteristika průřezového tématu  
 

Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na 
pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty.  

 
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a 

toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury 
celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro 
vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci.  

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a 
místní komunitou. Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit 
rovnoprávně, kde budou v majoritní kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků – příslušníků minorit. Tím přispívá k vzájemnému 
poznávání obou skupin, ke vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků i „nepoznanému“.  
  
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
  
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:     



 96 

 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti     
 rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých     
 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné 

zájmy, názory i schopnosti druhých     
 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné     
 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin     
 rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti  a napomáhá prevenci vzniku xenofobie     
 učí žáky uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání,     
 poskytuje znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.  

 
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:     

 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních 
sociokulturních skupin a uznávat je     

 napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, reflektovat vlastní sociokulturní zázemí     
 stimuluje, ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu     
 pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské i jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti     
 vede k angažovanosti při potírání projevů intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu     
 učí vnímat sebe sama jako občana, který se aktivně spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám  

  
Tematické okruhy průřezového tématu  
 

Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a 
realizace daného tematického okruhu, popř. tématu může být významně ovlivněn vzájemnou dohodou učitelů, učitelů a žáků, učitelů a rodičů apod.     
 
 
5.  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
  
Charakteristika průřezového tématu  
 

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů  člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného 
přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se 
vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, 
hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení 
environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a 
hodnotovou orientaci žáků.  

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a 
dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu.  
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Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
  
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:     

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí     
 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování     
 přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa      
 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí     
 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí     
 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích     
 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské  
 i mezinárodní úrovni     
 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.     
 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů     
 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska  

  
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:     

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty     
 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů     
 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti     
 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí     
 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí     
 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí     
 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví  

  
Tematické okruhy průřezového tématu   
 

Environmentální výchova je  leněna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.  
  
  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  
  
Charakteristika průřezového tématu  
 

Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a 
komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět 
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zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále  větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. 
Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, 
jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy 
potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich 
vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.  

 
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské 

roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální 
komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s 
jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb – od získávání 
informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.  

 
Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:     

 přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace     
 umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich     
 učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času     
 umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů     
 vede k osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů (zvl. zpravodajských)     
 umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)     
 vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)     
 vede k rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci     
 rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu     
 přispívá k využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním kolektivu     
 přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu  

  
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:     

 rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování mediálních sdělení     
 vede k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění     
 rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci     
 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace  

  
Tematické okruhy průřezového tématu  
 

Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální 
výchovy se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy produktivních činností.  
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ČÍSELNÉ KÓDY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A JEJICH TEMATICKÝCH OKRUHŮ: 

 

1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Osobnostní rozvoj      

1.1.1. Rozvoj schopností poznávání  

1.1.2. Sebepoznání a sebepojetí  

1.1.3. Seberegulace a sebeorganizace   

1.1.4. Psychohygiena      

1.1.5. Kreativita  

1.2. Sociální rozvoj      

1.2.1. Poznávání lidí  

1.2.2. Mezilidské vztahy  

1.2.3. Komunikace  

1.2.4. Kooperace a kompetice  

1.3. Morální rozvoj      

1.3.1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  

1.3.2. Hodnoty, postoje, praktická etika  

2. Výchova demokratického občana    

2.1. Občanská společnost a škola      
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2.2. Občan, občanská společnost a stát  

2.3. Formy participace občanů v politickém životě  

2.4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1. Evropa a svět nás zajímá  

3.2. Objevujeme Evropu a svět   

3.3. Jsme Evropané  

4. Multikulturní výchova    

4.1. Kulturní diference  

4.2. Lidské vztahy  

4.3. Etnický původ  

4.4. Multikulturalita  

4.5. Princip sociálního smíru a solidarity  

5. Environmentální výchova 

5.1. Ekosystémy  

5.2. Základní podmínky života  

5.3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

5.4. Vztah člověka k prostředí  

6. Mediální výchova 
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6.1. Tematické okruhy receptivních činností:     

6.1.1. kritické čtení a vnímání mediálních sdělení  

6.1.2. interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

6.1.3. stavba mediálních sdělení   

6.1.4. vnímání autora mediálních sdělení  

6.1.5. fungování a vliv médií ve společnosti  

6.2. Tematické okruhy produktivních činností:     

6.2.1. tvorba mediálního sdělení  

6.2.2. práce v realizačním týmu  

 
 
PŘEHLED PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A JEJICH ZAČLENĚNÍ DO JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ: 
 
Zkratky předmětů: 
ČJ – český jazyk 
M – matematika 
NJ – německý jazyk 
I – informatika 
ČaS – člověk a jeho svět 
HV – hudební výchova 
VV – výtvarná výchova 
TV – tělesná výchova 
Pč – pracovní činnosti 
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Ročníky    1.  -   5. 
PT Tématické okruhy průřezového tématu: 

1 2 3 4 5 
Poznámky 

1. OSOSBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1.1.1. Rozvoj schopností poznávání HV             
1.1. Osobnostní rozvoj 1.1.2. Sebepoznání a sebepojetí PRV             
  1.1.3. Seberegulace a sebeorganizace TV             
  1.1.4. Psychohygiena         PRD     
  1.1.5. Kreativita     VV         
1.2. Sociální rozvoj 1.2.1. Poznávání lidí PRV             
  1.2.2. Mezilidské vztahy   PRV           
  1.2.3. Komunikace         ČJ     
  1.2.4. Kooperace a kompetice         MA     
1.3. Morální rozvoj 1.3.1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti        PRD       
  1.3.2. Hodnoty, postoje, praktická etika         ČJ     
                  
2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 2.1. Občanská společnost a škola       VL       
  2.2. Občan, občanská společnost a stát        VL       
  2.3. Formy participace občanů v politickém životě       VL       
  2.4. Principy demokr. jako formy vlády a způsobu rozhodování       VL       
                  
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 3.1. Evropa a svět nás zajímá          VL     
    EVROP. A GLOB. SOUVISLOSTECH 3.2. Objevujeme Evropu a svět          VL     
  3.3. Jsme Evropané          VL     
                  
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 4.1. Kulturní diference       VL       
  4.2. Lidské vztahy       VL       
  4.3. Etnický původ          VL     
  4.4. Multikulturalita       AJ       
  4.5. Princip sociální smíru a solidarity       VL       
                  
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 5.1. Ekosystémy       VL       
  5.2. Základní podmínky života         PRD     
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  5.3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí         VV     
  5.4. Vztah člověka k prostředí     Pč         
                  
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení         ČJ     
    receptivní činnosti 6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality     PRV         
  6.3. Stavba mediálních sdělení       ČJ       
  6.4. Vnímání autora mediálních sdělení          AJ     
  6.5. Fungování a vliv médií ve společnosti        HV       
   produktivní činnosti 6.6. Tvorba mediálního sdělení          ČJ     
  6.7. Práce v realizačním týmu         Pč     
 
 
 
2. stupeň: 
 
 

Ročníky    6.  -   9. 
PT Tématické okruhy průřezového tématu: 

6 7 8 9 
Poznámky 

1. OSOSBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 1.1.1. Rozvoj schopností poznávání FY           
1.1. Osobnostní rozvoj 1.1.2. Sebepoznání a sebepojetí   ČJ         
  1.1.3. Seberegulace a sebeorganizace ČJ           
  1.1.4. Psychohygiena     ČJ       
  1.1.5. Kreativita VV           
1.2. Sociální rozvoj 1.2.1. Poznávání lidí     NJ       
  1.2.2. Mezilidské vztahy       ČJ     
  1.2.3. Komunikace   ČJ         
  1.2.4. Kooperace a kompetice     VV       
1.3. Morální rozvoj 1.3.1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  FY           
  1.3.2. Hodnoty, postoje, praktická etika   OV         
                
2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO 
OBČANA 2.1. Občanská společnost a škola   OV         
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  2.2. Občan, občanská společnost a stát    OV         
  2.3. Formy participace občanů v politickém životě   OV         

  
2.4. Principy demokr. jako formy vlády a způsobu 
rozhodování   OV         

                
3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V 3.1. Evropa a svět nás zajímá    DĚ         
    EVROP. A CLOB. SOUVISLOSTECH 3.2. Objevujeme Evropu a svět    DĚ         
  3.3. Jsme Evropané    ZE         
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 4.1. Kulturní diference       ZE     
  4.2. Lidské vztahy   ZE         
  4.3. Etnický původ        ZE     
  4.4. Multikulturalita     NJ       
  4.5. Princip sociální smíru a solidarity   OV         
                
5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 5.1. Ekosystémy     ZE       
  5.2. Základní podmínky života     ZE       
  5.3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí     ZE       
  5.4. Vztah člověka k prostředí     ZE       
                
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení IVT           
    receptivní činnosti 6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality ČJ           
  6.3. Stavba mediálních sdělení IVT           
  6.4. Vnímání autora mediálních sdělení  IVT           
  6.5. Fungování a vliv médií ve společnosti      ČJ       
   produktivní činnosti 6.6. Tvorba mediálního sdělení    ČJ         
  6.7. Práce v realizačním týmu IVT           
 


