Nejfrekventovanější otázky rodičů nebo uchazečů na základě zkušeností ze dnů otevřených dveří
v minulých letech – k předmětu občanská výchova – základy společenských věd (a odpovědi na
ně)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Jaké používáte učebnice?
Pro nižší stupeň gymnázia učebnice OV Nakladatelství Fraus.
V letošním školním roce ještě nově hybridní učebnice OV pro ZŠ a víceletá gymnázia... Hybridní
verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online
materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny občanské výchovy ještě zajímavější a pro žáky
inspirativní. Obsahově je učebnice šestého ročníku shodná s druhým vydáním - její součástí jsou
aktualizace v souladu s NOZ, rozšíření o nové formy šikany a doporučení, jak se jí bránit, a nové
informace věnované rodině a škole. Viz zde:

Pro vyšší stupeň gymnázia po celé studium
využíváme příručku Odmaturuj ze
společenských věd- viz zde:

Studenti mohou
používat i toto
starší vydání,
obvykle pracují s
jednou učebnicí
do dvojice v
lavici:

Vyučující předmětu mají k dispozici sbírku pomůcek a odborné literatury pro výuku OV/ZSV, která
je umístěna v kabinetu Učitelská knihovna v přístavku školy v přízemí a spravuje ji vedoucí komise
Jitka Simočková.
2) Jak vypadá struktura předmětu ZSV - základy společenských věd- na vyšším stupni g.?
Jaké jsou hodinové dotace?
V 1. roč. psychologie 1 h týdně, ve 2. roč. politologie, právo, ekonomie s finanční gramotností, v
přírodovědném zaměření 2 h týdně, ve všeobecném 3 h týdně, ve 3. roč. sociologie 2 h týdně, 4.
roč. filozofie a etika 2 h týdně. (1. roč. čtyřletého studia odpovídá 5. roč. osmiletého a 3. roč.
šestiletého studia atd….).
3) Máte také volitelné předměty k základní výuce ZSV?
Ano. Studenti mají možnost volby v předposledním a posledním ročníku studia, v nabídce
volitelných seminářů je také společenskovědní seminář, s dotací 2 h týdně. Je vhodný pro zájemce
o společenskovědní tematiku, ale i jako příprava k maturitě ze ZSV a ke studiu na humanitně
zaměřených VŠ. Jeho obsahem bývá rozšiřující učivo k tematice ZSV, seminární práce, prezentace a
referáty.

4) Účastní se studenti v rámci ZSV také SOČ (=středoškolská odborná činnost))?
Ano. Každoročně mají možnost přihlásit se do SOČ a například letos se připravuje na školní a
okresní kolo jedna studentka s prací o poruchách spánku a jejich vlivu na běžný život.
5) Máte specializovanou učebnu?
Výuka probíhá v běžných třídách, ale také v půdní vestavbě v učebně č. 425, kde jsou stolky s
notebooky pro případnou práci např. v Moodle (pro dvojice studentů).
6) Jaké zdroje využíváte ve výuce?
Vedle učebnic a různé odborné literatury také počítačem podporovanou výuku, samozřejmě různé
prezentace, videa, materiály ve školním Moodle – zde máme pro ZSV několik seminářů s velkým
množstvím studijních podkladů a různých materiálů z projektu „Blended learning ve vyučovacím
procesu na gymnáziu“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Tato
zásobárna studijních podkladů různého typu je stále vedoucí komise rozšiřována pro potřeby výuky
i přípravy k maturitě.
7) Věnujete se také finanční gramotnosti?
Jistě. Tato důležitá problematika je obsažena v učivu nižšího i vyššího stupně g., ve 3. roč.
osmiletého studia mají 1,5 h týdně dotaci OV=kromě 1 h celá třída má vždy v týdnu ještě polovina
třídy speciálně zaměřenou výuku na fin. gramotnost. Na vyšším stupni g. pak v rámci ekonomie.

