
Základy společenských věd – VG 
Občanská nauka – NG

Představení předmětu
VG – vyšší gymnázium (1. – 4. ročník, kvinta – oktáva)
NG – nižší gymnázium (prima – kvarta)

Dny otevřených dveří online
2021



Naše motto

• Přirozenost člověka je dobrá, je třeba ji zušlechťovat správnou 
výchovou.

• Úcta k člověku začíná úctou k dítěti.
• Šťasten národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých 

knih.

J. A. Komenský



Navazující semináře z oboru
• Společenskovědní seminář (dvouletý, 3. a 4. ročník)

• seminář pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky a přijímacích pohovorů na vysoké školy
• seminář prohlubuje znalosti z politologie, filozofie, práva, ekonomie, sociologie
• teoretické a praktické zvládnutí eseje a samostatné seminární práce  

• Psychologie (jednoletý, 3. nebo 4. ročník)
• seminář se zaměřuje na dějiny psychologie, vývojovou psychologii, psychopatologii, sociální 

psychologii
• je zároveň koncipován jako příprava na přijímací pohovory na vysoké školy 

• Právo a ekonomie (jednoletý, 3. nebo 4. ročník)
• seminář prohlubuje znalosti a dovednosti z oblasti práva a ekonomie
• zabývá se vývojem právního řádu v České republice
• zaměřuje se na aktuální ekonomickou situaci v České republice a ve světě



Soutěže se společenskovědní tématikou

• Středoškolská odborná činnost (SOČ)
(krajské kolo, soutěžící a porotci)

• Olympiáda ve finanční gramotnosti



Naše aktivity mimo učebny
• besedy s odborníky (kriminalista, psycholog, Úřad práce, 

preventista, charitativní organizace) 
• zapojení odborníků z praxe do výuky (právník, žurnalista)
• Fokus Václava Moravce (účast na vysílání)                
• Pražský studentský summit na GymZR
• účast v soutěžích (Středoškolská odborná činnost, olympiáda 

ve finanční gramotnosti)
• spolupráce na projektech: Jeden den na školách (Týdny          

mediálního vzdělávání)
• exkurze (Toulky českou a moravskou minulostí, Parlament ČR)



Čím se také bavíme… 

Vysíláme

Pražský studentský summit GymZRJsou z nás dobří průvodciSVS seminář - exkurze

Exkurze před vysílánímFokus Václava Moravce – ČT



Kde absolventi společenských věd naleznou 
uplatnění?

• filozofické a pedagogické fakulty
• právnické fakulty
• ekonomické a ekonomicko-správní fakulty
• fakulty sociálních věd a fakulty humanitních věd
• Policejní akademie a Univerzita obrany 



Personální obsazení

• Mgr. Lukáš BOŘIL (ZSV-Čj)

• Mgr. Alena ČEPLOVÁ (ZSV-D-Rj)

• PhDr. Milan HÁNA (ZSV-Čj-D)

• Mgr. Lukáš LEŽÁK (ZSV-D)
M. Hána

A. ČeplováL. Bořil

L. Ležák



Časová dotace (hodin týdně)

Prima Sekunda Tercie Kvarta 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

1 1 1 1 2 2 - 2



Kdo jde na Gymnázium Žďár nad Sázavou?

Těšíme se na Vás!


