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Charakteristika školy 
 
Dne 22. b�ezna 1999 byla usnesením Krajského obchodního soudu v Ostrav� zapsána do rejst�íku 
obecn� prosp�šných spole�ností v oddílu O, vložce �íslo 86:  

St�ední ekonomicko-podnikatelská škola, o. p. s. 
A. G. L. Svobody 760 

742 13 Studénka 

Škole bylo p�id�leno i nové I�: 25833685. 

Dne 5. 7. 2006 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostrav� o zm�n� názvu školy na  

St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 
A. G. L. Svobody 760 

742 13 Studénka 

Škola poskytuje úplné st�edoškolské vzd�lání ukon�ené maturitní zkouškou.  

�ty�leté studium je poskytováno v následujících oborech: 
63-41-M Ekonomika a podnikání 

02 Obchodní akademie se zam��ením na cestovní ruch 
Po absolvování OA se zam��ením na cestovní ruch mohou absolventi pracovat s náležitými v�do-
mostmi z odborných p�edm�t� (ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zem�pis 
cestovního ruchu, práce ve fiktivní cestovní kancelá�i) v oblasti cestovního ruchu a v obchodn�-
ekonomických funkcích cestovních kancelá�í, v hotelech, láze�ských, rekrea�ních a ubytovacích za�í-
zeních. Své v�domosti z cestovního ruchu využijí i jako podnikatelé. K nej�ast�jším funkcím, které 
mohou absolventi OA se zam��ením na cestovní ruch vykonávat, pat�í: pracovník cestovní kancelá�e, 
pr�vodce CK, recep�ní, provozní, pracovník organizující turistické a ubytovací služby aj. Dále mohou 
absolventi pokra�ovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. 

02 Obchodní akademie se zam��ením na výpo�etní techniku 
Výuka byla rozší�ena o zam��ení na výpo�etní techniku a programování. Absolventi mohou pracovat 
v oblasti obchodn�–podnikatelských funkcí v tuzemském i mezinárodním obchod�, pen�žnictví, služ-
bách, ve státní a ve�ejné správ�, kde je nutné ovládání všech forem výpo�etní techniky na úrovni �len-
ských stát� EU, nebo pokra�ovat ve studiu na VŠ a dále pracovat jako programáto�i. 

78-42-M Lyceum 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Absolventi ekonomického lycea mají poznatky a dovednosti, které jim umož�ují snadn�ji se rozhod-
nout o svém ekonomicky orientovaném vysokoškolském studiu nebo o vyšším odborném studiu. Sou-
�asn� mají klí�ové dovednosti pot�ebné nejen ke studiu ekonomických, respektive právních disciplín, 
ale dovedou �ešit ekonomické problémy, ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat r�zné zp�-
soby jejich �ešení, pohotov� se rozhodovat, pracovat samostatn� i v týmu. Zaujmou svou spolehlivou 
znalostí �eského jazyka a schopností kultivovan� se vyjad�ovat o odborné problematice s využitím 
pojistných, výkladových a úvahových postup�. 

Denní dvouleté a dálkové t�íleté nástavbové studium 
64-41-L/51 Podnikání 

Absolventi t�íletých obor� SOU mohou pokra�ovat v p�íprav� na své budoucí povolání v nástavbovém 
studiu, které má u nás podnikatelské zam��ení. Toto studium je op�t ukon�eno maturitní zkouškou. 

Absolvent je p�ipraven na dráhu podnikatele, majitele firmy �i spole�nosti ve svém u�ebním oboru. Je 
schopen využívat znalostí p�evážn� z oblasti ekonomicko-administrativní v r�zných odv�tvích pr�-
myslu, ve stavebnictví, doprav�, obchodu, službách apod. Je schopen samostatn� p�ipravovat podklady 
pro obchodní jednání, nap�. pro nákup a prodej zboží, pro uzavírání �i vypovídání hospodá�ských 
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smluv. Pro zvládnutí uvedených �inností je absolvent vybaven znalostmi princip� tržního hospodá�-
ství, znalostí zákon� a dalších právních norem a zvyklostí p�edevším v oblasti živnostensko-
podnikatelské a obchodní, dovede využívat ú�inn� výpo�etní techniku a kancelá�ské stroje. Povinné 
všeobecn� vzd�lávací p�edm�ty jsou shodné s osnovami.  

Organizace dálkového studia 

Po�ty konzulta�ních hodin v ro�níku jsou rovnom�rn� rozloženy do dvou pololetí školního roku. P�i 
rozpracování konzulta�ních hodin vycházíme z po�tu hodin stanovených u�ebním plánem dálkového 
studia. Tyto hodiny jsou za�azeny do pravidelného týdenního rozvrhu, konzulta�ním dnem je �tvrtek. 
V záv�ru každého pololetí žáci vykonávají zkoušky ze všech p�edm�t� u�ebního plánu dálkového 
studia. 

Region školy má dobrou dopravní obslužnost – k dispozici jsou autobusová i vlaková spojení vhodná 
k doprav� do školy. Žáci jsou p�edevším ze Studénky, Bílovce, Fulneku, Kop�ivnice a z dalších obcí 
v okolí školy s dostupností do 25 km. 

Vybavení školy 
Podmínky pro výuku 

Vyu�ování probíhá v budov�, která se skládá ze t�í pavilon�. Z celkového po�tu 10 u�eben jsou dv�  
odborné (u�ebna výpo�etní techniky a obchodní korespondence). V budov� se nacházejí rovn�ž dva 
kabinety, �editelna, kancelá�, dv� sborovny a knihovna. Každá t�ída má svoji šatnu. Prostory 
k využívání p�estávek jsou velké, sv�tlé a dostate�né pro sou�asný po�et žák�. Úrove� sociálních za�í-
zení je vysoká. Ve t�ídách jsou umíst�na umývadla. 

Zlepšení materiálních podmínek se projevilo vybudováním nových u�eben a šaten v zadním traktu 
komplexu budov na ulici A. G. L. Svobody. Dále byla zkvalitn�na výuka v u�ebn� obchodní kore-
spondence. Byla zlepšena dostupnost internetového p�ipojení, kdy bylo nahrazeno p�ipojení pomocí 
telefonní sít� mikrovlnným spojením o rychlosti 3072 kbp/s s neomezeným p�enosem dat. 

Celkový po�et po�íta�� se zvýšil na 52 (+6 notebooky). Všechny po�íta�e jsou vybaveny legálním 
opera�ním systémem Windows XP Pro CZ, jsou zapojeny do sít� pod opera�ním systémem Windows 
2000 Server a p�ipojeny k Internetu p�es Linux Fedora 7. Žáci pracují s  OFFICE XP CZ a OFFICE 
2003 PRO CZ, pro výuku ú�etnictví na po�íta�ích je využíván program POHODA EDU od firmy 
Stormware, s.r.o. Jihlava. Pro �ízení a provoz se používá také po�íta�ový program Bakalá�i (vysv�d�e-
ní, matrika, evidence žák� atd.). Pro zkoušení žák� slouží program DOTEST a pro vedení ú�etnictví a 
evidence majetku program SCHOOL.  

Odborné u�ebny jsou za�ízeny novým, vhodn� rozmíst�ným nábytkem a bílými tabulemi. 

Pro výuku jednotlivých p�edm�t� jsou využívány r�zné u�ební pom�cky jako nap�. data videoprojek-
tory, �tecí kamera, kalkula�ky, matematické, fyzikální a chemické obrazy, mapy, meotary, slovníky, 
u�ební texty, výukové kazety, videokazety, DVD kina s ozvu�ením apod. 

T�locvi�nu škola pronajímá od ZŠ Tovární a ZŠ Sjednocení ve Studénce, které se nacházejí nedaleko. 
V p�ípad� p�kného po�así je využíván letní stadión, kde je provozována hlavn� atletika a mí�ové hry. 
Žáci si mohli již n�kolikrát v rámci t�lesné výchovy zaplavat na nedalekém krytém bazénu.  

Fond u�ebnic a u�ebních pom�cek 

Fond u�ebnic a u�ebních text� odpovídá vzd�lávacímu programu školy a je nadále dopl�ován a aktua-
lizován. Ve výuce jsou využívány odborné �asopisy: nap�. T�snopisné a strojopisné rozhledy, Právní 
normy, Poradce, Ekonom, Ú�etní a dan�, Mzdová ú�etní, Technik, Sekretá�ské a manažerské práce, 
Literární revue, Bridge, Výchovné poradenství, Travel profi, M�sí�ník pro neziskový sektor, Teleko-
munikace a podnikání, Computerworld, PC World a jiné. 

Stravování 
Všichni žáci mají možnost stravovat se v jídeln� Základní školy Sjednocení ve Studénce. V samotné 
budov� školy je umíst�n nápojový automat na teplé a chlazené nápoje. 
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1.2 Charakteristika pedagogického sboru 
Na škole vyu�uje 14 pedagogických pracovník�. V�tšinu tvo�í interní zam�stnanci, n�kte�í pracují na 
�áste�ný úvazek.  

1.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
Škola upev�uje ve m�st� Studénka spolupráci se základními školami. Tato spolupráce je kvalitní, roz-
víjí se spole�ná práce na projektech, které organizuje Odbor školství, kultury a sociálních v�cí M�Ú 
Studénka. 

V rámci ekologických aktivit ke Dni Zem� chodí žáci školy pravideln� sázet stromky a �istit lesy 
v okolí m�sta. Tyto aktivity jsou vykonávány ve spolupráci s �eským svazem ochránc� p�írody Stu-
dénka. 

V rámci spolupráce se Svazkem obcí - Region Pood�í - se rozvíjí práce na projektech zam��ených na 
aktivní využívání volného �asu mládeže t�chto obcí. 

Nadále pokra�uje vzd�lávací �innost a poradenská �innost školy pro neziskové organizace Moravsko-
slezského kraje ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje Ostrava. 

Pravideln� se zapojujeme do projekt�: 

1. V roce 2002 jsme získali grant v pilotním projektu „Uplatn�ní místní Agendy 21 v mikroregionu 
Pood�í“ v mikroprojektech zam��ených na (trvale) udržitelný rozvoj uplat�ovaný prost�ednictvím 
proces� místních Agend v roce 2002. Výsledkem projektu je zlepšený vztah mládeže a ve�ejnosti k 
prost�edí, ve kterém žijí. 

2. Ve školním roce 2002/2003, jsme byli partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezského 
kraje v projektu INTEGRA, který byl podpo�en z programu PHARE 2000 – Fondu rozvoje lidských 
zdroj� a �eského státního rozpo�tu.   

3. V rámci programu Evropské unie Mládež jsme získali grant na projekt „Living Together in a New 
Europe“. �innost na projektu byla realizována v �íjnu 2002 spole�n� s partnerem z Dánska (Club of 
Friends of Europe at Middelfart-Fredericia Handelsskole). Hlavním cílem byla oboustranná informo-
vanost o Evrop� a využití rovných p�íležitostí v rámci projektu evropské integrace.  

4. Druhá �ást projektu pokra�ovala v b�eznu 2003, kdy jsme op�t obdrželi grant z programu EU Mlá-
dež pro Evropu. V této fázi jsme byli vysílající organizací. Hlavním tématem  bylo pracovní uplatn�-
ní mládeže v EU, komunální politika a spolupráce s ve�ejnou správou v zemích Evropského spole�en-
ství. 

5. Zapojili jsme se do dlouhodobého projektu „Prevence sociáln� patologických jev� na školách“ 
ve Studénce, metodou aktivního sociálního u�ení. 

6. Byli jsme partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj v projektu Integra II – pod-
pora žen v oblasti vzd�lávání a zam�stnatelnosti, který byl podpo�en Moravskoslezským krajem 
v rámci dota�ního programu: Udržitelnost realizovaných projekt� v programu PHARE 2000, Fond 
rozvoje lidských zdroj�. 

7. Byli jsme úsp�šným žadatelem o projekt Integra III, který byl doporu�en Výb�rovou komisí MPSV 
�R, a bylo rozhodnuto o jeho financování z prost�edk� Phare 2003 RLZ, financovaného EU a �es-
kou republikou. 

8. Ve školním roce 2004/2005 se naši studenti zú�astnili zahrani�ní stáže, která získala podporu 
z programu EU Leonardo da Vinci, v projektech Mobilit. V �ervnu 2005 v rámci projektu Mládež a 
její zapojení na nový pracovní trh absolvovali studenti t�ítýdenní stáž ve Spoletu v Itálii. 

9. V zá�í 2006 jsme navázali na úsp�šnou t�ítýdenní zahrani�ní stáž ve Spoletu v Itálii. Projekt byl 
podpo�en z finan�ních prost�edk� EU z programu Leonardo da Vinci v projektech Mobility. Zahrani�-
ní stáž byla realizována v rámci projektu „Mladí hledají nové pracovní p�íležitosti“. Studenti si 
vyzkoušeli v dob� od 6. 9. do 28. 9. 2006 svoje znalosti z anglického a italského jazyka a schopnosti 
využít teoretické znalosti z cestovního ruchu a výpo�etní techniky v praxi. Odborná stáž byla ukon�e-
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na záv�re�nými zkouškami organizovanými p�ímo na pracovištích ve Spoletu v Itálii. Úsp�šní absol-
venti dostali osv�d�ení o absolvování odborné praxe v EU. 

10. V �ervnu 2006 – zá�í 2007 byl realizován projekt Integra, který m�l podporu ze státního rozpo�tu 
�R v rámci opera�ního programu „Rozvoj lidských zdroj�“ z Evropského sociálního fondu. Pro-
jekt byl vybrán výb�rovou komisí Ú�adu práce v Ostrav� pro grantové schéma Podpora aktivní politi-
ky zam�stnanosti. Zam��ili jsme se v n�m na osoby na rodi�ovské dovolené a nezam�stnané ob�any. 

11. Jsme �lenem aktivity Sv�t vzd�lávání – Sí� místních center celoživotního vzd�lávání, v rámci 
kterého jsme pracovali jako jedna z partnerských škol na projektu „Rozvoj dalšího vzd�lávání na 
st�edních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje“. Projekt byl realizován ve spo-
lupráci s Národním ústavem odborného vzd�lávání na dobu od 15. 5. 2006 do 14. 5. 2008. 

12. Ve schvalovacím �ízení mezinárodních projekt� Comenius – Partnerství škol jsme byli finan�n� 
podpo�eni Národní agenturou pro vzd�lávací programy. Spolupracovali jsme se školami z N�mecka, 
Velké Británie, Rakouska, Dánska a Norska. Projekt E-learning byl t�íletý, realizován od r. 2006 do 
r. 2009, V sou�asné dob� se podílíme na p�íprav� dalších zahrani�ních projekt�. 

13. Škola byla partnerem VIZE, o.p.s. v projektu podpo�eném v rámci OPRLZ, opat�ení 3.1. Další 
specifické vzd�lávání a projekt Cesta do Evropy – vzd�lávání ov��ené praxí byl zahájen 1.1.2007 a 
trval do 30.6.2008. 

14. Od �ervence 2009 do �ervna 2011 se realizoval projekt Kompeten�ní model podpo�ený státním 
rozpo�tem �R a ESF v rámci OPRLZ.  Škola je v projektu partnerem Institutu komunitního  rozvoje 
Ostrava. 

15. IKOR Ostrava realizoval od listopadu 2009 do �ervna 2011 ve spolupráci s naší školou projekt 
Kompetence �ídících pracovník� škol, který byl podpo�en z ESF a �eského státního rozpo�tu. 

16.  Projekt Tvorba vzd�lávacích program� pro zvýšení nabídky a kvality DV, jehož p�íjemcem je 
Sv�t vzd�lávání a partnerem jsou 4 vzd�lávací organizace, v�etn� SŠEP Studénka, o.p.s., si klade za 
cíl vytvo�it nové modulové vzd�lávací programy, výukových materiál� v podob� studijních opor a 
následného pilotního ov��ení t�chto vzd�lávacích program�. Projekt umožní posílit vzd�lávací nabíd-
ku v regionech Moravskoslezského kraje, zejména v Novém Ji�ín�, ve Studénce, ve Frýdku – Místku, 
V �eském T�šín� a v Ostrav�.  

Pr�b�žn� jsou oslovováni i ostatní podnikatelé a škola se snaží zabezpe�ovat u nich pro žáky 
v souladu s u�ebními plány r�zné typy praxí, v�etn� absolventských. 

1.4 Spolupráce s rodi�i a jinými subjekty 
− Dle zákona škola z�ídila Radu školy, která má p�t �len�. Ti dostávají informace nejenom na 

sch�zkách, ale i pr�b�žn� pomocí elektronické pošty. 
− Rodi�e a zákonní zástupci žák� se školou spolupracují prost�ednictvím pravidelných sch�zek 

rodi��. Na nich mohou ovlivnit d�ní školy. 
− Ve�ejnost je o d�ní ve škole aktuáln� informována prost�ednictvím pravideln� aktualizova-

ných www stránek školy -  www.sepsstud.cz. Každoro�n� je k dispozici výro�ní zpráva, ma-
pující �innost školy a nejd�ležit�jší události ze života školy. 

− V rámci prevence sociáln� patologických jev� škola spolupracuje s pedagogicko-
psychologickou poradnou. 

− Dlouhodobá spolupráce byla navázána s t�mito firmami a subjekty: 
− EDUCA – St�ední odborná škola, s. r. o., Nový Ji�ín 
− Institut komunitního vzd�lávání, Ostrava 
− Sv�t vzd�lávání, Ostrava 
− M�sto Studénka 
− Komer�ní banka, a. s. 
− Ú�ad práce  Nový Ji�ín 
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2  Charakteristika ŠVP 
2.1 Zam��ení školy 
U�ební program je zam��en na p�ípravu žák� ke studiu na vysokých školách libovolného typu a na 
VOŠ. Absolventi budou moci pracovat v oblasti cestovního ruchu a v obchodn�-ekonomických funk-
cích cestovních kancelá�í, v hotelích, láze�ských, rekrea�ních a ubytovacích za�ízeních. Své v�domos-
ti z cestovního ruchu mohou využít i jako podnikatelé.  

− ŠVP je zpracován podle RVP  a je p�izp�soben všem jeho požadavk�m. 
− Velký d�raz je kladen na mezioborové vztahy, návaznost a propojení jednotlivých výukových 

obsah�. 
− Velká �ást disponibilní dotace hodin byla využita na posílení výuky cizím jazyk�m a výuky 

odborným p�edm�t�m. V posledních letech je dle zájmu žák� prvním cizím jazykem angli�ti-
na, další cizí jazyk si žáci volí v 1. ro�níku. Nabízen je zpravidla jazyk n�mecký a jazyk ruský. 
Výuka jazyka je zahájena pouze p�i dostate�ném po�tu zájemc�.  

2.2 Profil absolventa 
Název ŠVP: St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 
Kód a název vzd�lávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Dosažený stupe� vzd�lání: st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzd�lání: �ty�leté denní 
Zp�sob ukon�ení: maturitní zkouška 
Certifikace: vysv�d�ení o maturitní zkoušce 
Platnost: od 1. 9. 2009 po�ínaje prvním ro�níkem 

Název ŠVP: St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 
Kód a název vzd�lávacího programu: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Dosažený stupe� vzd�lání: st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzd�lání: �ty�leté denní 
Zp�sob ukon�ení: maturitní zkouška 
Certifikace: vysv�d�ení o maturitní zkoušce 
Platnost: od 1. 9. 2009 po�ínaje prvním ro�níkem 

Název ŠVP: St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 
Kód a název vzd�lávacího programu: 64-41-L/51 Podnikání 
Dosažený stupe� vzd�lání: st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzd�lání: dvouleté nástavbové denní 
Délka a forma vzd�lání: t�íleté nástavbové dálkové 
Zp�sob ukon�ení: maturitní zkouška 
Certifikace: vysv�d�ení o maturitní zkoušce 
Platnost: od 1. 9. 2011 po�ínaje prvním ro�níkem 

2.3 Uplatn�ní absolventa 
Absolvent oboru Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Podnikání se uplatní zejména ve skupin� 
povolání zam��ených na výkon ekonomických, obchodn� podnikatelských a administrativních �inností 
v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. P�íkladem jsou povolání (typové pozi-
ce): ekonom, mzdový referent, ú�etní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správ�, 
bankovní a pojiš�ovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organiza�ní pracovník, persona-
lista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. 
Absolvent je p�ipraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do n�které z forem 
terciárního vzd�lávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. 
Absolvent má rovn�ž p�edpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 
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2.4 Výsledky vzd�lávání 
Kompetence absolventa 
Spole�n� uplat�ované postupy, metody a formy práce vedou k utvá�ení a rozvíjení klí�ových kompe-
tencí žák�. Na úrovni školy jsou ve vzd�lávacím procesu uplat�ovány všemi pedagogy následující 
spole�né body: 

Kompetence k u�ení 
− porozumí u�ebním strategiím a dovede je aplikovat ve vlastní práci 
− poznává smysl a cíl u�ení 
− má pozitivní vztah k u�ebnímu procesu 
− umí p�ijmout kritiku a pou�it se z ní 
− dokáže využívat nových informa�ních technologií 
− dovede pracovat ve skupin� 
− dovede se samostatn� u�it a pracovat s textem 
− je ochotný pracovat na sob� a dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti 
− využívá mezip�edm�tové vztahy 

Kompetence k �ešení problém� 
− využívá r�zné zdroje informací, umí je vyhledat, t�ídit a vhodným zp�sobem použít 
− vnímá problémové situace ve škole, dokáže je �ešit nebo na n� upozornit 
− rozvíjí logické myšlení 
− dokáže obhájit svá tvrzení, své nápady 

Kompetence komunikativní  
− umí se prezentovat p�ed t�ídou 
− umí hovo�it s vyu�ujícími a dosp�lými ve škole i mimo ni 
− respektuje zásady slušného chování 
− vyjad�uje logicky a kultivovan� své myšlenky v písemném a ústním projevu 
− umí vystupovat v ur�itých situacích 
− prezentuje své nápady 

Kompetence sociální a personální 
− spolupracuje se spolužáky a pedagogy 
− podporuje skupinovou spolupráci a vzájemnou pomoc v ní 
− zachovává svoji sebeúctu a zárove� je schopen sebekritiky 
− vytvá�í p�íjemnou atmosféru 
− spolupracuje a toleruje jedince jiné národnosti, jiného vyznání a ob�any handicapované  
− dokáže vyslechnout a p�ijmout názory jiných 
− umí p�ijmout kritiku a pou�it se z ní  

Kompetence ob�anské  
− respektuje historické a kulturní tradice naší zem�, cíti pot�ebu je chránit 
− zapojuje se do kulturního, spole�enského a sportovního d�ní  
− dodržuje školní �ád a pravidla spole�enského chování 
− chrání své zdraví, dokáže pomoci v krizových situacích 
− chrání životní prost�edí, dokáže hodnotit ekologické problémy 
− t�ídí odpad 
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− zná a umí používat základy právního v�domí 

Kompetence pracovní 
− využívá znalostí a dovedností k p�íprav� na budoucí povolání a jeho volb� 
− dokáže objektivn� posoudit schopnosti p�i volb� budoucího povolání 
− využívá poznatk� z exkurzí 
− ovládá nástroje, p�ístroje a další pom�cky 

2.5 Zp�sob ukon�ování studia 
Studium obor� je ukon�eno maturitní zkouškou podle § 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o p�edškolním, 
základním, st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání (školský zákon) v platném zn�ní a dalších 
provád�cích p�epis�. V rámci povinných zkoušek profilové �ásti maturitní zkoušky budou žáci konat 
ústní zkoušky z ekonomických p�edm�t�, dále z cizího jazyka nebo matematiky podle volby ve spo-
le�né �ásti a skládat praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce, nebo projektu s obhajobou. 
Žáci mohou rovn�ž vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max.4), volit mohou podle vlastního 
zájmu z nabídky stanovené �editelem školy a z nabídky MŠMT. 

Absolventi obdrží vysv�d�ení o maturitní zkoušce. 

2.6 Hodnocení výsledk� vzd�lávání žák� 
− Hodnocení výsledk� vzd�lávání žáka na vysv�d�ení je vyjád�eno klasifika�ním stupn�m a vy-

chází z kritérií schválených pedagogickou radou 18. dubna 2005. 

− Hodnocení výsledk� vzd�lávání žáka p�i ukon�ování studia maturitní zkouškou se z jedné t�e-
tiny musí zapo�ítávat známkou z písemné odborné zkoušky. 

Stupnice hodnocení 
 

1 2 3 4 5 

V�domosti 
úplné, 

 p�esné, ucele-
né 

úplné, 
 p�esné, 

v podstat� 
ucelené 

úplné  
p�esné, mezery 
v  ucelenosti 

závažné meze-
ry v úplné a 

p�esné ucele-
nosti 

závažné a zna�né 
mezery v úplné a 
p�esné ucelenosti 

Dovednosti 
vykonává 

pohotov�, p�es-
n� 

mén� pohoto-
v�, p�esn� 

mén� pohoto-
v�, ne vždy 

p�esn� 

s v�tšími nedo-
statky 

s podstatnými 
nedostatky 

Aplikace p�i 
�ešení úkol� 

samostatná, 
tvo�ivá 

menší pomoc 
u�itele 

s drobnými 
chybami 

se závažnými 
chybami 

s velmi závaž-
nými chybami 

Myšlení 
logické, správ-

né, tvo�ivé, 
samostatné 

správné, tvo�i-
vé 

vcelku správné, 
ne vždy tvo�ivé 

závažné chyby, 
málo tvo�ivé 

nedostate�né,  
nesamostatné 

Vyjad�ování 
(ústní, písem-

né) 

správné, p�es-
né,  výstižné 

s menšími 
nedostatky 

ne vždy správ-
né, p�esné,  
výstižné 

s vážnými 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

Samostatné 
studium text� schopný s menší pomocí dle návodu 

u�itele velké t�žkosti neschopný 
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2.7 Organizace p�ijímacího �ízení 
− P�ijímací zkoušky se �ídí zákonem �. 561/2004Sb. - §59, §60, §83, §85 odst.2, dále §63, §16, 

§20, §70 
− P�esné podmínky o p�ijímacím �ízení jsou vždy uvedeny na internetových stránkách ško- 

ly - www.sepsstud.cz.  

2.8 Výchovné a vzd�lávací strategie 
Ve vyu�ovacím procesu jsou ve vhodném pom�ru zastoupeny metody klasické výuky i metody mo-
derní (samostatné a týmové projekty, praktická výuka – exkurze, podpora výuky pomocí moderní di-
daktické techniky, prezentace výsledk� za pomoci digitální techniky, ad.). 

Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žák�, zkušenostech pedagog�, nových po-
znatcích pedagogické v�dy a reakci sociálních partner�. 

Vzd�lávání žák� se specifickými vzd�lávacími pot�ebami zajiš�ují ve spolupráci s pedagogicko-
psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzd�lání. 

Jde p�evážn� o žáky se specifickými vývojovými poruchami u�ení. Jsou pro n� upraveny vyu�ovací 
metody a metody prov��ování. Žáci s t�lesným postižením nebo znevýhodn�ním jsou vzd�láváni stej-
n� jako ostatní žáci, jen v oblasti t�lesné výchovy se p�ihlíží ke stanovisku odborného léka�e. 
V každém p�ípad� je uplat�ován individuální p�ístup k žák�m, který respektuje jejich individuální 
vlohy a pot�eby a snaží se o jejich rozvoj. 

2.9 Organizace výuky 
Výuka je realizována z velké �ásti v rámci systému vyu�ovacích hodin. Vyu�ovací p�edm�ty obsahu-
jící v�tší míru konkrétních praktických poznatk�, které je t�eba soustavn� procvi�ovat a upev�ovat. 
Jsou vyu�ováni v rozd�lených t�ídách. Výuka je umíst�na zpravidla do odborných u�eben vybavených 
pot�ebnou technikou. Krom� toho jsou do vyu�ování za�len�ny další organiza�ní formy. V rámci t�-
lesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to p�edevším lyža�ský výcvikový kurz pro žáky prvního ro�-
níku a v každém školním roce sportovní dny, ve kterých sout�ží družstva jednotlivých t�íd a jednotliv-
ci mezi sebou v r�zných sportovních disciplínách. Pro zvýšení motivace k u�ení se cizím jazyk�m jsou 
pravideln� organizovány konverza�ní sout�že v angli�tin� a n�m�in�. Znalosti mate�ského jazyka 
mohou žáci prokázat v sout�ži Olympiáda v �eském jazyce.  

M��it své znalosti mohou žáci i v matematice, a to v mezinárodní matematické sout�ži Klokan a v 
sout�ži Matematická olympiáda. 

V rámci odborného vzd�lávání organizuje škola práce ve studentské spole�nosti a odborné praxe ve 
firmách a jiných ekonomických subjektech. Žáci p�ipravují r�zné aktivity - nap�. sportovní turnaje, 
školní ples, sout�že a poznávací zájezdy v rámci cestovního ruchu. Další aktivitou je p�íprava sout�ží 
pro žáky základních škol, zejména zábavné sout�že z oblasti cestovního ruchu, matematické sout�že a 
sout�že ze zem�pisu.  

Výuka je v pr�b�hu studia dopln�na systémem exkurzí, výlet� a dalších aktivit, které obohacují b�ž-
nou výuku o praktické �innosti, zprost�edkovávají poznávání reality a odborné i um�lecké zážitky 
žák�.To vede k lepšímu napln�ní vzd�lávacích cíl�. V oblasti estetické výchovy jde o systém pozná-
vacích exkurzí do kulturn� významných míst �eské republiky. 

Exkurze jsou zam��eny na poznávání architektonicky, kulturn� a historicky významných památek. 

Metodické p�ístupy k výuce v jednotlivých t�ídách a ro�nících jsou pr�b�žn� vyhodnocovány a p�i-
zp�sobovány konkrétním cíl�m vzd�lávání a úrovni žák�. 

Pro usnadn�ní p�echodu žák� ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvo�ení fungujícího školního 
kolektivu jsou pro žáky prvních ro�ník� organizovány adapta�ní aktivity. 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

15  

2.10 Zabezpe�ení výuky žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
− S rodi�i �i zákonnými zástupci žák� se studijními problémy navazujeme bližší kontakt a ve 

vzájemné spolupráci hledáme �ešení. 
− Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

2.11 Zabezpe�ení žák� mimo�ádn� nadaných 
S rodi�i �i zákonnými zástupci žák� s mimo�ádnými sportovními nebo jinými úsp�chy (hudební, reci-
ta�ní nadání, …) je navázán bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci je hledáno �ešení – termínované 
zkoušení, úlevy z výuky, individuální studium. 
Žáci mimo�ádn� studijn� nadaní jsou motivováni rozši�ováním u�iva v p�edm�tech reprezentujících 
jeho nadání – nau�nou literaturou, vzd�lávacími po�íta�ovými programy, náro�n�jším zadáním samo-
statné práce atd. 

2.12 Za�len�ní pr��ezových témat 
Není-li uvedeno u konkrétního tématu jinak, jsou pr��ezová témata realizována integrací obsahu tema-
tických okruh� do vzd�lávacího obsahu jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�. Vzhledem k propojení 
tematických okruh� pr��ezových témat v celém cyklu vzd�lávání je p�ipravena návaznost jednotlivých 
témat pro vyšší ro�níky. 

2.13 Realizace pr��ezových témat ve vzd�lávacích oblastech 
− Ob�an v demokratické spole�nosti 
− �lov�k a životní prost�edí 
− �lov�k a sv�t práce 
− Informa�ní a komunika�ní technologie  
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3 U�ební plán studijních obor� Obchodní 
akademie 
3.1 Obecné podmínky u�ebních plán� Obchodní akademie 
Zpracování u�ebního plánu odpovídá struktu�e ŠVP vymezené v RVP pro SŠ. 
U�ební plán obsahuje vý�et všech vyu�ovacích p�edm�t� a jejich �asových dotací v jednotlivých ro�-
nících. Všechny po�ty hodin se pohybují v rozmezí stanovených minimálních i maximálních hodnot 
RVP. Stejn� tak �asové dotace jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� vzniklé ze vzd�lávacích obor� 
napl�ují stanovené minimální hodnoty pro jednotlivé oblasti. 
Vý�et volitelných p�edm�t� není sou�ástí tabulace u�ebního plánu, protože se m�že každým rokem 
m�nit. Vždy je však uvedena celková �asová dotace vymezená pro tyto p�edm�ty. Konkrétní realizace 
volitelných p�edm�t� daného školního roku je up�esn�na v p�íloze ŠVP. 

Žáci absolvují b�hem studia odborné praxe v rozsahu �ty� týdn�. 
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3.2 63-41-M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zam��ením na CR 

Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15  

povinné volitelné Po�et týdenních vyu�ovacích hodin 
 v ro�níku 

T�ída 1. A 2. A 3. A 4. A 

Po�et 
hodin 

celkem 
1. Všeobecné p�edm�ty a jazyky 13 13 15 15 56 
�eský jazyk a literatura 3 3 3 3 12 
Anglický jazyk – 1. cizí jazyk 3 3 3+1 3 13 
N�mecký jazyk – 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 
Ruský jazyk – 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 
Ob�anská nauka  - - - 1 1 
Sociologie a spol. kultura 1 - - - 1 
Psychologie - 1 - - 1 
Politologie - - 1 - 1 
D�jepis  1 1 1 - 3 
Právo - - 1 2 3 
Konverzace v anglickém jazyce 2 2 2 2 8 
Konverzace v n�m./rus. jazyce - 1 1 1 3 
Maturitní seminá� ze spol. v�d - - - 0/1 0/1 
      
2. Matematicko-p�írodov�dné vzd�lávání,  
vzd�lávání v ICT 8 9 8 9/8 34/33 

Matematika 3 3 2 2 10 
Fyzika - - 2 2 4 
Chemie 1 1 - - 2 
Biologie a ekologie 2 1 - - 3 
T�lesná výchova  2 2 2 2 8 
Informa�ní a komunika�ní technologie - 2 2 2 6 
      
Maturitní seminá� z matematiky - - - 1/0 1/0 
      
3. Odborné p�edm�ty 10 10 10 9/10 39/40 
Ekonomika 2 3 2 3 10 
Ekonomie - - 1 - 1 
Ú�etnictví 2 2 3 3 10 
Statistika 1 - - - 1 
Studentská spole�nost - - 1 - 1 
Management a marketing - 2 - - 2 
Hospodá�ský zem�pis 2 - - - 2 
Písemná a ústní komunikace 2 1 1 1 5 
CR - D�jiny um�ní - - - 1 1 
CR - Metodika �innosti pr�vodce - - 1 - 1 
CR - Technika CR - - 1 1 2 
CR - Ekonomika CR - 1 - - 1 
CR - Geografie CR 1 1 - - 2 
      
Maturitní seminá� z ekonomiky - - - 0/1 0/1 
      
Celkem povinných vyu�ovacích hodin 31 32 33 33 129 
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3.3 63-41-M/02 Ekonomika a podnikání, OA se zam��ením na VT  
a E-MARKETING 

Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15  

povinné volitelné Po�et týdenních vyu�ovacích hodin 
 v ro�níku 

T�ída 1. A 2. A 3. A 4. A 

Po�et 
hodin 

celkem 
1. Všeobecné p�edm�ty a jazyky 13 13 15 15 56 
�eský jazyk a literatura 3 3 3 3 12 
Anglický jazyk – 1. cizí jazyk 3 3 3+1 3 13 
N�mecký jazyk – 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 
Ruský jazyk – 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 
Ob�anská nauka  - - - 1 1 
Sociologie a spol. kultura 1 - - - 1 
Psychologie - 1 - - 1 
Politologie - - 1 - 1 
D�jepis  1 1 1 - 3 
Právo - - 1 2 3 
Konverzace v anglickém jazyce 2 2 2 2 8 
Konverzace v n�m./rus. jazyce - 1 1 1 3 
Maturitní seminá� ze spol. v�d - - - 0/1 0/1 
      
2. Matematicko-p�írodov�dné vzd�lávání,  
vzd�lávání v ICT 8 9 8 9/8 34/33 

Matematika 3 3 2 2 10 
Fyzika - - 2 2 4 
Chemie 1 1 - - 2 
Biologie a ekologie 2 1 - - 3 
T�lesná výchova  2 2 2 2 8 
Informa�ní a komunika�ní technologie - 2 2 2 6 
      
Maturitní seminá� z matematiky - - - 1/0 1/0 
      
3. Odborné p�edm�ty 11 10 9 9/10 39/40 
Ekonomika 2 3 2 3 10 
Ekonomie - - 1 - 1 
Ú�etnictví 2 2 3 3 10 
Statistika 1 - - - 1 
Studentská spole�nost - - 1 - 1 
Management a marketing - 2 - - 2 
Hospodá�ský zem�pis 2 - - - 2 
Písemná a elektron. komunikace 2 1 1 1 5 
D�jiny um�ní - - - 1 1 
VTE - Výpo�etní technika a e-marketing 2 2 1 1 6 
      
Maturitní seminá� z ekonomiky - - - 0/1 0/1 
      
Celkem povinných vyu�ovacích hodin 32 32 32 33 129 
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Poznámky k u�ebnímu plánu 

− Obsahy a výstupy všech vyu�ovacích p�edm�t� v u�ebním plánu vycházejí ze vzd�lávacích 
oblastí a obor� RVP. 

− Minimální �asové dotace vyu�ovacích p�edm�t� mohou být navýšeny využitím disponibil-
ních hodin, což je v tabulaci u�ebního plánu uvedeno pomocí podbarvení žlutovou barvou.  

− Využití disponibilní �asové dotace je pln� v kompetenci a odpov�dnosti �editele školy podle 
hlediska hospodárnosti a podle možností školy, p�i�emž je celkem k dispozici pro OA 36 a 
pro EL 29 vyu�ovacích hodin. 

− Disponibilní hodiny jsou využity: 
− k realizaci volitelných vzd�lávacích obsah�, 
− k posílení �asové dotace jednotlivých vzd�lávacích oblastí a vzd�lávacích obor� nad rá-

mec vymezené minimální �asové dotace dotvá�ející celkovou orientaci školy, 
− k realizaci vyu�ovacích p�edm�t� integrujících pr��ezová témata. 

P�ehled využití týdn� v období zá�í – �erven školního roku – SŠEPS, o. p. s.  

�innost 1. ro�ník 2. ro�ník 3. ro�ník 4. ro�ník 

Vyu�ování dle rozpisu u�iva 34 34 34 30 

Sportovní výcvikový kurz 1 - - - 

Odborná praxe - 2 2 - 
Maturitní zkouška - - - 2 
�asová rezerva 5 4 4 3 
Celkem týdn� 40 40 40 35 

Poznámky a zkratky: 
ANJ Anglický jazyk 
NEJ N�mecký jazyk 
RUJ Ruský jazyk 
KAJ Konverzace v anglickém jazyce 
KNJ Konverzace v n�meckém jazyce 
KRJ Konverzace v ruském jazyce 
OBN Ob�anská nauka 
SSK Sociologie a spole�enská kultura 
PSY Psychologie 
POL Politologie 
FYZ Fyzika 
CHE Chemie 
BEK Biologie e ekologie 
M�P Metodika �innosti pr�vodce CR 
TCR Technika cestovního ruchu 
ECR Ekonomika cestovního ruchu 
GCR Geografie cestovního ruchu 
MSM Maturitní seminá� z matematiky 
MSV Maturitní seminá� ze spole�enských v�d 
MSE Maturitní seminá� z ekonomiky 
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Srovnání po�tu vyu�ovacích hodin za studium – SŠEPS, o. p. s. – OA se zam��ením na CR 

RVP ŠVP 
minimální po�et skute�ný po�et  
týdenní celkový Vyu�ovací p�edm�t týdenní celkový 

 
�eský jazyk a literatura 5 160 
1. cizí jazyk (ANJ, KAJ) 13+8 672 

Jazykové vzd�lávání 
�eský jazyk 
cizí jazyky 

23 
5 

18 

736 
160 
576 2. cizí jazyk  

(NEJ, RUJ, KNJ, KRJ) 9+3 384 
Spol. v�d. vzd�lávání 
(OBN, SSK, PSY, POL) 4 128 
Seminá� ze spol. v�d 1* 32 
D�jepis  3 96 

Spole�enskov�dní vzd�lávání 5 160 

Právo 1 32 

P�írodov�dné vzd�lávání 4 128 Základy p�írodních v�d 
(FYZ, CHE, BEK) 9 288 

Matematické vzd�lávání 8 256 Matematika 
Seminá�  

10 
1* 

320 
32 

�eský jazyk a literatura  7 224 
Estetické vzd�lávání 5 160 

D�jiny um�ní 1 32 

T�lesná výchova 8 256 
Sportovn� tur. kurz - - Vzd�lávání pro zdraví 8 256 
Lyža�ský výcvik. kurz - - 

Vzd�lávání v informa�ních a 
komunika�ních technologiích 6 192 Informa�ní a komunika�ní  

technologie 6 192 

Písemná a ústní komunikace 4 128 Písemná a elektron. komu-
nikace 

4 128 

Ekonomika  4 128 
Statistika 1 32 

Písemná a elektron. komu-
nikace 

1 32 

Právo 2 64 
Management a marketing 2 64 

Podnik, podnikové �innosti, 
�ízení podniku 16 512 

Ú�etnictví 6 192 
Ekonomika 5 160 
Studentská spole�nost 1 32 Finance, dan�, finan�ní trh 9 288 
Ú�etnictví 4 128 
Ekonomika  1 32 
Ekonomie 1 32 
Hospodá�ský zem�pis 2 64 

Tržní ekonomika, národní a 
sv�tová ekonomika 5 160 

Seminá� 1* 32 
   P�edm�ty se zam��ením na 

CR: 
M�P 
TCR 
ECR 
GCR 

 
 

1 
2 
1 
2 

 
 

32 
64 
32 
64 

Disponibilní hodiny 35 1 120 Disponibilní hodiny 36 1152 
Celkem 128 4 096 Celkem 129 4 128 
Kurzy 0 týdn� Odborná praxe 4 týdny 
* pozn. Výb�r ze t�í seminá��, povinná výuka ve dvou vybraných. 
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Srovnání po�tu vyu�ovacích hodin za studium – SŠEPS, o. p. s. – OA se zam��ením na VT  
a E-MARKETING 

RVP ŠVP 
minimální po�et skute�ný po�et  
týdenní celkový Vyu�ovací p�edm�t týdenní celkový 

 
�eský jazyk a literatura 5 160 
1. cizí jazyk (ANJ, KAJ) 13+8 672 

Jazykové vzd�lávání 
�eský jazyk 
cizí jazyky 

23 
5 

18 

736 
160 
576 2. cizí jazyk  

(NEJ, RUJ, KNJ, KRJ) 9+3 384 
Spol. v�d. vzd�lávání 
(OBN, SSK, PSY, POL) 4 128 
Seminá� ze spol. v�d 1* 32 
D�jepis  3 96 

Spole�enskov�dní vzd�lávání 5 160 

Právo 1 32 

P�írodov�dné vzd�lávání 4 128 Základy p�írodních v�d 
(FYZ, CHE, BEK) 9 288 

Matematické vzd�lávání 8 256 Matematika 
Seminá� 

10 
1* 

320 
32 

�eský jazyk a literatura  7 224 
Estetické vzd�lávání 5 160 

D�jiny um�ní 1 32 
T�lesná výchova 8 256 
Sportovn� tur. kurz - - Vzd�lávání pro zdraví 8 256 
Lyža�ský výcvik. kurz - - 
Informa�ní a komunika�ní 
technologie 6 192 Vzd�lávání  v informa�ních a  

komunika�ních technologiích 6 192 P�edm�ty se zam��ením na 
VT: 
VT a e-marketing 6 

 
 

192 

Písemná, ústní komunikace 4 128 Písemná a elektron. komu-
nikace 

4 128 

Ekonomika  4 128 

Statistika 1 32 
Písemná a elektron. komu-
nikace 

1 32 

Právo 2 64 
Management a marketing 2 64 

Podnik, podnikové �innosti, 
�ízení podniku 16 512 

Ú�etnictví 6 192 
Ekonomika 5 160 
Studentská spole�nost 1 32 Finance, dan�, finan�ní trh 9 288 
Ú�etnictví 4 128 
Ekonomika  1 32 
Ekonomie 1 32 

Hospodá�ský zem�pis  2 64 
Tržní ekonomika, národní a 
sv�tová ekonomika 5 160 

Seminá� 1* 32 

Disponibilní hodiny 35 1 120 Disponibilní hodiny 36 1152 

Celkem 128 4 096 Celkem 129 4 128 
Kurzy 0 týdn� Odborná praxe 4 týdny 
* pozn. Výb�r ze t�í seminá��, povinná výuka ve dvou vybraných. 
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4 U�ební plán studijních obor� Ekono-
mického lycea 
4.1 Obecné podmínky u�ebního plánu Ekonomického lycea 
Zpracování u�ebního plánu pro naši školu odpovídá struktu�e ŠVP vymezené v RVP pro SŠ. 

U�ební plán obsahuje vý�et všech vyu�ovacích p�edm�t� a jejich �asových dotací v jednotlivých ro�-
nících. Všechny po�ty hodin se pohybují v rozmezí stanovených minimálních i maximálních hodnot 
stanovených v RVP. Stejn� tak �asové dotace jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� vzniklé ze vzd�lá-
vacích obor� napl�ují stanovené minimální hodnoty pro jednotlivé oblasti. 

Vý�et volitelných p�edm�t� není sou�ástí tabulace u�ebního plánu, protože se m�že každým rokem 
m�nit. Vždy je však uvedena celková �asová dotace vymezená pro tyto p�edm�ty. Konkrétní realizace 
volitelných p�edm�t� daného školního roku je up�esn�na v p�íloze ŠVP. 

Žáci absolvují b�hem studia odborné praxe v rozsahu 4 týdny. 
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4.2 78-42-M/02 Lyceum, Ekonomické lyceum se zam��ením na CR 

Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15  

povinné volitelné Po�et týdenních vyu�ovacích hodin 
 v ro�níku 

T�ída 1. A 2. A 3. A 4. A 

Po�et 
hodin 

celkem 
1. Všeobecné p�edm�ty a jazyky 13 13 15 15 56 
�eský jazyk a literatura 3 3 3 3 12 
Anglický jazyk – 1. cizí jazyk 3 3 3+1 3 13 
N�mecký jazyk – 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 
Ruský jazyk – 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 
Ob�anská nauka  - - - 1 1 
Psychologie - 1 - - 1 
Politologie - - 1 - 1 
D�jepis 1 1 1 - 3 
Právo - - 1 2 3 
Sociologie a spole�enská kultura  1 - - - 1 
Konverzace v anglickém jazyce 2 2 2 2 8 
Konverzace v n�m./rus. jazyce - 1 1 1 3 
Maturitní seminá� ze spol. v�d - - - 1 1 
      
2. Matematicko-p�írodov�dné vzd�lávání, 
vzd�lávání v ICT 9 9 8 10 36 

Matematika 3 3 2 3 11 
Fyzika - - 2 2 4 
Chemie 2 1 - - 3 
Biologie a ekologie 2 1 - - 3 
T�lesná výchova  2 2 2 2 8 
Informa�ní a komunika�ní technologie - 2 2 2 6 
Maturitní seminá� z matematiky - - - 1 1 
      
3. Odborné p�edm�ty 10 10 10 7 37 
Ekonomika  2 3 2 3 10 
Ekonomie - - 1 - 1 
Ú�etnictví  2 2 3 - 7 
Studentská spole�nost - - 1 - 1 
Statistika 1 - - - 1 
Management a marketing - 2 - - 2 
Hospodá�ský zem�pis 2 - - - 2 
Písemná a elektron. komunikace 2 1 1 1 5 
CR - D�jiny um�ní - - - 1 1 
CR - Metodika �innosti pr�vodce - - 1 - 1 
CR - Technika CR - - 1 1 2 
CR - Ekonomika CR - 1 - - 1 
CR - Geografie CR 1 1 - - 2 
Maturitní seminá� z ekonomiky - - - 1 1 
      
Celkem povinných vyu�ovacích hodin 32 32 33 32 129 
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4.3 78-42-M/02 Lyceum, Ekonomické lyceum se zam��ením na VT  
a E-MARKETING 

Školní rok 2011/12 12/13 13/14 14/15  

povinné volitelné Po�et týdenních vyu�ovacích hodin 
 v ro�níku 

T�ída 1. A 2. A 3. A 4. A 

Po�et 
hodin 

celkem 
1. Všeobecné p�edm�ty a jazyky 13 13 15 15 56 
�eský jazyk a literatura 3 3 3 3 12 
Anglický jazyk – 1. cizí jazyk 3 3 3+1 3 13 
N�mecký jazyk – 2. cizí jazyk 3/0 2/0 2/0 2/0 9/0 
Ruský jazyk – 2. cizí jazyk 0/3 0/2 0/2 0/2 0/9 
Ob�anská nauka  - - - 1 1 
Psychologie - 1 - - 1 
Politologie - - 1 - 1 
D�jepis 1 1 1 - 3 
Právo - - 1 2 3 
Sociologie a spole�enská kultura  1 - - - 1 
Konverzace v anglickém jazyce 2 2 2 2 8 
Konverzace v n�m./rus. jazyce - 1 1 1 3 
Maturitní seminá� ze spol. v�d - - - 1 1 
      
2. Matematicko-p�írodov�dné vzd�lávání,  
vzd�lávání v ICT 9 9 8 10 36 

Matematika 3 3 2 3 11 
Fyzika - - 2 2 4 
Chemie 2 1 - - 3 
Biologie a ekologie 2 1 - - 3 
T�lesná výchova  2 2 2 2 8 
Informa�ní a komunika�ní technologie - 2 2 2 6 
Maturitní seminá� z matematiky - - - 1 1 
      
3. Odborné p�edm�ty 11 10 9 7 37 
Ekonomika  2 3 2 3 10 
Ekonomie - - 1 - 1 
Ú�etnictví  2 2 3 - 7 
Studentská spole�nost - - 1 - 1 
Statistika 1 - - - 1 
Management a marketing - 2 - - 2 
Hospodá�ský zem�pis 2 - - - 2 
Písemná a elektron. komunikace 2 1 1 1 5 
D�jiny um�ní - - - 1 1 
VTE- Výpo�etní technika a e-marketing 2 2 1 1 6 
Maturitní seminá� z ekonomiky - - - 1 1 
      
Celkem povinných vyu�ovacích hodin 33 32 32 32 129 
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Srovnání po�tu vyu�ovacích hodin za studium – SŠEPS, o. p. s.  – EL se zam��ením na CR 

RVP ŠVP 
minimální po�et skute�ný po�et  
týdenní celkový Vyu�ovací p�edm�t týdenní celkový 

 
�eský jazyk a literatura 5 160 
1. cizí jazyk (ANJ, KAJ) 13 + 8 672 

Jazykové 
vzd�lávání 
�eský jazyk 
Cizí jazyky 

 
27 
6 

21 

 
864 
192 
672 2. cizí jazyk 

(NEJ, RUJ, KNJ, KRJ) 9 + 3 384 

Spol. v�d. vzd�lávání 
(OBN, SSK, PSY, POL) 4 128 

D�jepis 3  96 
Právo 3 96 

Spole�enskov�dní 
vzd�lávání 10 320 

Seminá� ze spol. v�d 1 32 

P�írodov�dné vzd�lávání 10 320 Základy p�írodních v�d 
(FYZ, CHE, BEK) 10 320 

Matematické vzd�lávání 12 384 Matematika 
Seminá�* 

11 
1 

352 
32 

�eský jazyk a literatura 7 224 
Estetické vzd�lávání 5 160 

D�jiny um�ní 1 32 
T�lesná výchova 8 256 
Sportovn� - tur. kurz   Vzd�lávání pro zdraví 8 256 
Lyža�ský výcvikový kurz   

Vzd�lávání v informa�ních 
a komunika�ních technolog. 6 192 Informa�ní a komunika�ní 

technologie 6 192 

Písemná, ústní 
komunikace 4 128 Písemná a elektron. komu-

nikace 4 128 

Ekonomika 4 128 
Statistika 1 32 
Písemná a elektron. komu-
nikace 1 32 

Management a marketing 2 64 

Podnik, podnikové 
�innosti, �ízení podniku 5 160 

Ú�etnictví 3 96 
Ekonomika 5 160 
Studentská spole�nost 1 32 Finance, dan� 

finan�ní trh 9 288 
Ú�etnictví 4 128 

Ekonomika 1 32 
Ekonomie 1 32 
Hospodá�ský zem�pis 2 64 

Tržní ekonomika, národní 
a sv�tová ekonomika 5 160 

Seminá� 1 32 

   

P�edm�ty se zam��ením na 
CR: 
M�P 
TCR 
ECR 
GCR 

 
 

1 
2 
1 
2 

 
 

32 
64 
32 
64 

Disponibilní hodiny 27 864 Disponibilní hodiny 29 928 
Celkem 128 4096 Celkem 129 4 128 
Kurzy 0 týdn� Odborná praxe 4 týdny 

* pozn. Seminá� z matematiky – �erpáno z disponibilních hodin. 
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Srovnání po�tu vyu�ovacích hodin za studium – SŠEPS, o. p. s.  – EL se zam��ením na VT  
a E-MARKETING 

RVP ŠVP 
minimální po�et skute�ný po�et  
týdenní celkový Vyu�ovací p�edm�t týdenní celkový 

 
�eský jazyk a literatura 5 160 
1. cizí jazyk(ANJ,KAJ) 13 + 8 672 

Jazykové 
vzd�lávání 
�eský jazyk 
Cizí jazyky 

 
27 
6 

21 

 
864 
192 
672 2.cizí jazyk 

(NEJ,RUJ,KNJ,KRJ) 9 + 3 384 

Spol.v�d.vzd�l. 
(OBN, SSK,PSY,POL) 4 128 

D�jepis  3  96 
Právo 3 96 

Spole�enskov�dní 
vzd�lávání 10 320 

Seminá� ze spol. v�d 1 32 

P�írodov�dné vzd�lávání 10 320 Základy p�írodních v�d 
(FYZ, CHE, BEK)  10 320 

Matematické vzd�lávání 12 384 Matematika 
Seminá�* 

11 
1 

352 
32 

�eský jazyk a literatura 7 224 
Estetické vzd�lávání 5 160 D�jiny um�ní 1 32 

T�lesná výchova 8 256 
Sportovn� tur. kurz   

Vzd�lávání pro zdraví 
8 256 

Lyža�ský výcvikový kurz   
Informa�ní a komunika�ní 
technologie 6 192 Vzd�lávání v informa�ních 

komunika�ních technolog. 
6 192 P�edm�ty se zam��ením na 

VT: 
VT a e-marketing 6 192 

Písemná, ústní 
komunikace 4 128 Písemná a elektron. komu-

nikace 4 128 

Ekonomika 4 128 

Statistika 1 32 
Písemná a elektron. komu-
nikace 1 32 

Management a marketing 2 64 

Podnik, podnikové 
�innosti, �ízení podniku 5 160 

Ú�etnictví 3 96 
Ekonomika 5 160 
Studentská spole�nost 1 32 Finance, dan� 

finan�ní trh 9 288 
Ú�etnictví 4 128 

Ekonomika 1 32 
Ekonomie 1 32 
Hospodá�ský zem�pis 2 64 

Tržní ekonomika, národní 
a sv�tová ekonomika 5 160 

Seminá� 1 32 

Disponibilní hodiny 27 864 Disponibilní hodiny 29 928 

Celkem 128 4096 Celkem 129 4 128 
Kurzy 0 týdn� Odborná praxe 4 týdny 

* pozn. Seminá� z matematiky – �erpáno z disponibilních hodin. 
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5 U�ební plán studiního oboru Podnikání 
5.1 Obecné podmínky u�ebního plánu Podnikání 
Zpracování u�ebního plánu pro naši školu odpovídá struktu�e ŠVP vymezené v RVP pro SŠ. 

U�ební plán obsahuje vý�et všech vyu�ovacích p�edm�t� a jejich �asových dotací v jednotlivých ro�-
nících. Všechny po�ty hodin se pohybují v rozmezí stanovených minimálních i maximálních hodnot 
stanovených v RVP. Stejn� tak �asové dotace jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t� vzniklé ze vzd�lá-
vacích obor� napl�ují stanovené minimální hodnoty pro jednotlivé oblasti. 

Vý�et volitelných p�edm�t� není sou�ástí tabulace u�ebního plánu, protože se m�že každým rokem 
m�nit. Vždy je však uvedena celková �asová dotace vymezená pro tyto p�edm�ty. Konkrétní realizace 
volitelných p�edm�t� daného školního roku je up�esn�na v p�íloze ŠVP. 

Žáci absolvují b�hem studia odborné praxe v rozsahu 2 týdny. 
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U�ební plán studijního oboru 

64-41-L/51 Podnikání nástavbové studium denní dvouleté 
 

Školní rok 2011/12 2012/13  

povinné volitelné Po�et hodin celkem 

 1. 2.  

1. Všeobecné p�edm�ty a jazyky 15 14 29 

�eský jazyk a literatura 4 4 8 

Anglický jazyk/ N�mecký jazyk/Ruský jazyk 3/3/3 3/3/3 6 

Spole�enská kultura 1 0 1 

T�lesná výchova 2 2 4 

Psychologie 1 0 1 

Sociologie 0 1 1 

Ob�anská nauka 2 0 2 

Konverzace v anglickém jazyce/n�meckém jazyce 2/1 3 5 

Maturitní seminá� z ANJ/NEJ - 1 1 

2. Odborné p�edm�ty 8 14 22 

Ekonomika 3 2 5 

Právo 0 2 2 

Ekonomická cvi�ení 0 1 1 

Management a marketing 1 1 2 

U�ební praxe- fiktivní firma 0 1 1 

Ú�etnictví 3 3 6 

Ú�etnictví na po�íta�i 0 1 1 

Dan� 0 1 1 

Písemná a elektron. komunikace 1 2 3 
3. Volitelné vzd�lávací oblasti 8 5 13 

Matematika 4 3 7 

Maturitní seminá� z MAT/ICT 0 1/1 1/1 

Základy p�írodních v�d (fyzika, biologie a ekologie) 2 - 2 

ICT 2 1 3 

Celkem pov. vyu�ovacích hod. 31 33 64 
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U�ební plán studijního oboru 
64-41-L/51 Podnikání nástavbové studium dálkové t�íleté 
 

Dálkové studium Po�et konzulta�ních hodin v ro�níku 
 1. 2. 3. 
a) povinné 190 200 180 
�eský jazyk a literatura 30 30 30 
ANJ/NEJ/RUJ 20 20 30 
Spole�enská kultura (�ást estetiky) - - 10 
Ob�anská nauka - 10 - 
Matematika 20 20 20 
Základy p�írodních v�d - 10 10 
Informa�ní a kom. technologie 20 10 10 
Ekonomika  20 20 10 
Ekonomická cvi�ení - - 20 
Ú�etnictví 20 20 20 
Písemná a elektron. komunikace 20 20 - 
Právo 10 10 - 
Dan� - - 10 
Management a marketing 20 20 - 
Psychologie 10 - - 
Sociologie - 10 - 
U�ební praxe – fiktivní firma - - 10 
b) volitelné 20 20 30 
Konverzace v angl., rus., n�m. jazyce 20 20 20 
Maturitní seminá� z matematiky/cizí jazyk - - 10 
Celkem  210 220 210 
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Poznámky k u�ebnímu plánu oboru Podnikání 

− Obsahy a výstupy všech vyu�ovacích p�edm�t� v u�ebním plánu vycházejí ze vzd�lávacích 
oblastí a obor� RVP. 

− Minimální �asové dotace vyu�ovacích p�edm�t� mohou být navýšeny využitím disponibil-
ních hodin, což je v tabulaci u�ebního plánu uvedeno pomocí podbarvení žlutovou barvou.  

− Využití disponibilní �asové dotace je pln� v kompetenci a odpov�dnosti �editele školy podle 
hlediska hospodárnosti a podle možností školy, p�i�emž je celkem k dispozici pro Podnikání 
21 vyu�ovacích hodin. 

− Disponibilní hodiny jsou využity: 
− k realizaci volitelných vzd�lávacích obsah�, 
− k posílení �asové dotace jednotlivých vzd�lávacích oblastí a vzd�lávacích obor� nad rá-

mec vymezené minimální �asové dotace dotvá�ející celkovou orientaci školy, 
− k realizaci vyu�ovacích p�edm�t� integrujících pr��ezová témata. 

P�ehled využití týdn� v období zá�í – �erven školního roku – SŠEPS, o. p. s.  

�innost 1. ro�ník 2. ro�ník 

Vyu�ování dle rozpisu u�iva 34 30 
Odborná praxe 2 - 
Maturitní zkouška - 2 
�asová rezerva 5 3 
Celkem týdn� 40 35 

Poznámky a zkratky: 
ANJ Anglický jazyk 
NEJ N�mecký jazyk 
KAJ Konverzace v anglickém jazyce 
KNJ Konverzace v n�meckém jazyce 
OBN Ob�anská nauka 
SPK Spole�enská kultura 
PSY Psychologie 
SOC Sociologie 
POL Politologie 
ZPV Základy p�írodních v�d 
MSM Maturitní seminá� z matematiky 
MSV Maturitní seminá� ze spole�enských v�d 
BEK Biologie a ekologie 
UCP Ú�etnictví na PC 
FIF U�ební praxe – fiktivní firma 
DAN Dan� 
EKC Ekonomická cvi�ení 
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Srovnání po�tu vyu�ovacích hodin za studium – SŠEPS, o. p. s.  – Podnikání dvouleté denní 

RVP ŠVP 
minimální po�et skute�ný po�et  
týdenní celkový Vyu�ovací p�edm�t týdenní celkový 

 
�eský jazyk a literatura 2 64 Jazykové vzd�lávání: 

�eský jazyk 
Cizí jazyky 

 
7 
2 
5 

 
224 
64 

160 
Cizí jazyk (ANJ,NEJ,KAJ, 
KNJ) * 

6 + 5 352 

�eský jazyk a literatura 2 64 
Estetické vzd�lávání 3 96 Spole�enská kultura (SPK) 1 32 
Spole�enskov�dní 
vzd�lávání 1 32 Ob�anská nauka* 

(OBN) 2 64 

P�írodov�dné vzd�lávání 1 32 Základy p�írodních v�d* 
(FYZ, BEK)  2 64 

Matematické vzd�lávání 2 64 Matematika* 
Seminá� z matematiky* 

7 
1 

224 
32 

Vzd�lávání pro zdraví 4 128 T�lesná výchova 4 128 
Vzd�lávání v informa�ních 
komunika�ních technolog. 2 64 Informa�ní a komunika�ní 

technologie* 3 96 

Písemná a el. komunikace 3 96 

Psychologie  1 32 

Písemná, ústní 
komunikace 5 160 

Sociologie 1 32 
Ekonomika 5 160 

Právo 2 64 
Ekonomická cvi�ení 1 32 
Management a marketing 2 64 

Ekonomika a právo 10 320 

U�ební praxe-fiktivní firma* 1 32 
Ú�etnictví 6 192 
Ú�etnictví na po�íta�i 1 32 Ú�etnictví a dan� 

 8 256 
Dan� 1 32 

Disponibilní hodiny 21 672 Disponibilní hodiny 5 160 

Celkem 64 2 048 Celkem 64 2 048 
Kurzy 0 týdn� Odborná praxe 2 týdny 

*1) pozn. �erpáno z disponibilních hodin. 
 2) pozn.- srovnání po�tu hodin pro nástavbové studium dálkové není možné kv�li p�epo�tu hodin 
 a form� studia- konzulta�ní zp�sob výuky 
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6 U�ební plány Obchodní akademie a 
Ekonomické lyceum – spole�ná �ást 
6.1 �eský jazyk a literatura 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  �eský jazyk a literatura 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 384  
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Rozvíjet kultivovaný písemný a ústní projev, vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožit-
k�, využívat r�zných zdroj� informací pro rozši�ování znalostí a dovedností pot�ebných k dalšímu 
vzd�lávání a sebevzd�lávání. 

Charakteristika u�iva: 
− základní poznatky z literární teorie 
− vývoj �eské i sv�tové literatury v kulturních i historických souvislostech 
− gramatika 
− stylistika 
− základy rétoriky a komunika�ních dovedností 
− základy informa�ní výchovy 
− obecné výklady o jazyce 
− vývoj �eského jazyka a jeho postavení v systému jazyk� 
− práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace 

P�edm�t �eský jazyk a literatura je v pr�b�hu studia dotován 12 vyu�ovacími hodinami týdn�.  

 

 

 

 
(použité zkratky: LIT literatura, JAZ – jazyk) 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
− poskytnout žák�m efektivní metody ke zvládnutí studia, 
− prost�ednictvím rozboru a interpretace vybraných text� z r�zných funk�ních styl� nau�it žáky, 

porozum�t �tenému textu, 
− p�stovat u co nejv�tšího po�tu žák� schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi, 
− nau�it žáky základ�m hygieny duševní práce, 
− poskytnout žák�m základy literárního vzd�lání v oblasti vývoje literatury a um�leckých sm�-

r� jednotlivých kulturních epoch, 

Ro�ník LIT JAZ 
1. 1 2 
2. 2 1 
3. 2 1 
4. 2 1 
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− prost�ednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních d�l se podílet na hodnotové orien-
taci žák�, utvá�ení jejich morálního profilu a estetického cít�ní, 

− vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu �íst, pomocí znalosti základních literárn�v�dných 
poznatk� vést žáky k pochopení struktury, významu a funkce literárního díla, 

− prohlubovat komunika�ní dovednosti žák�, 
− poskytnout žák�m základy jazykov�dného vzd�lání, prohlubovat v žácích kladný vztah 

k mate�skému jazyku, vést žáky k funk�ní a mediální gramotnosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky):  
P�i výuce budou využívány následující metody a formy práce: 
slovní - výklad u�itele a �ízený dialog, rozbor a interpretace literárních text�,  

 memorování um�leckých text�, �e�nická cvi�ení 
samostat. práce žák�  - samostatná práce individuální i skupinová, samostat. domácí práce  

 (p�íprava referát�), diktáty a dopl�ovací cvi�ení, gramatická a  
 stylistická cvi�ení, souvislé slohové práce) 

informa�n� receptivní - esteticky tvo�ivé aktivity (samostatné literární pokusy), projektové  
 vyu�ování 

multimediální metody - (podle možností) využití po�íta�e, videa, DVD, dataprojektoru, 
       interaktivní tabule 
názorn� demonstra�ní - exkurze (knihovna, galerie), spole�ná návšt�va vybraných filmových  

 a divadelních p�edstavení. 

Hodnocení výsledk� žák� 

Známkování 
V p�edm�tu �eský jazyk a literatura je hodnocena obsahová správnost a použití gramatických a stylis-
tických prost�edk�, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodnocena i pravopisná 
správnost. Hodnocení žák� je provád�no na základ� kombinace ústního zkoušení a r�zných forem 
písemného testování. Nej�ast�ji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady 
pro klasifikaci, jsou: 

− individuální i frontální ústní zkoušení, 
− písemné testy nestandardizované i standardizované (budou-li k dispozici), 
− slohové práce, 
− p�ednes referát�, 
− prezentace individuálních i skupinových prací. 

Hodnocení žáka u�itelem je dopl�ováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany 
jeho spolužák�. Kone�nou klasifikaci ur�í u�itel. Kritéria hodnocení jsou dána klí�ovými kompeten-
cemi a vnit�ním �ádem školy. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Komunikativní kompetence 
Žák: 

− rozebere interpretuje text, 
− aktivn� se ú�astní diskusí, 
− formuluje a obhájí své názory a postoje, 
− formuluje své myšlenky srozumiteln� a souvisle, 
− písemn� zaznamenává podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, 
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− vyjad�uje se v souladu se zásadami kulturního projevu. 

Pr��ezová témata: 
Ob�an v demokratické spole�nosti: 

− rozvoj funk�ní gramotnosti 
− úcta k materiálním i duchovním hodnotám 
− rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 
− dovednost jednat s lidmi 
− orientace v masových médiích 
− rozvoj komunikativních a personálních kompetencí 
− práce s informacemi 

Informa�ní a komunika�ní technologie: 
− práce s internetem, vyhledávání pot�ebných informací 

�lov�k a životní prost�edí: 
− efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− D�jepis 
− Základy spole�enské výchovy 
− Psychologie 
− Spole�enská kultura 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Ob�anská nauka 
− Informa�ní technologie 
− Cizí jazyky 

 

II. Rozpis u�iva – Literatura 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Literatura a ostatní druhy um�ní 
 2. Základy literární v�dy a poetiky 

3. Folklór a ústní lidová slovesnost,  
formy ústní lidové slovesnosti 

4. Literatura starov�ku 
- orientální literatury 
- náboženství, bible 
- filosofie 
- antická literatura �ecká a �ímská 

Žák: 
- chápe um�ní jako specifickou výpov�� skute�-

nosti, 
- rozezná um�lecký text od neum�leckého, do-

vede rozeznat um�lecký brak a ký�, 
- rozebere um�lecký text za použití znalosti z 

literární teorie a poetiky, 
- konkrétní literární díla klasifikuje podle druh� a 

žánr�, 
- se orientuje ve folklóru a ÚLS, pozná a dovede 

charakterizovat jednotlivé formy ÚLS, 
- rozlišuje jednotlivé um�lecké slohy daného ob-

dobí, zná jejich významné p�edstavitele a st�-

5. Literatura raného st�edov�ku 
- evropská náboženská, sv�tská, laická  
- dvorská lyrika 

32 
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6. Po�átky literatury na našem území do  
13. stol. 

- písemnictví staroslov�nské 
- zápas kultury staroslov�n. a latinské 
- vít�zství latiny a pronikání �eštiny, �esky 

psaná literatura 

7. Um�ní vrcholného st�edov�ku 
- literatura po�átku 14. století 
- literatura doby Karlovy 
- období husitského hnutí 

8. Renesance 
- evropské zem� 
- �echy 

9. Humanismus 
- latinský 
- �eská nauková literatura,  
- kroniky, p�eklady 
- J. A. Komenský 

10. Baroko, doba pob�lohorská  

žejní díla, 
- se orientuje v základních vývojových etapách 

literární historie sv�tové i �eské, 
- za�azuje typická díla do jednotlivých um�lec-

kých sm�r� a p�íslušných historických období, 
- zhodnotí význam daného autora nebo literární-

ho díla pro dobu vzniku i pro sou�asnost, 
- vyjád�í vlastní prožitek z um�leckého díla 

(knihy, divadelního p�edstavení, filmu, výtvar-
ného díla aj.). 

 

11. Klasicismus, osvícenství, preromantis-
mus 

  
 

II. Rozpis u�iva – Literatura 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Romantismus ve sv�t� 
2. �eské národní obrození 
3. Romantismus v �eské literatu�e 
4. Literární skupiny 2. pol. 19. stol. 
- májovci 
- ruchovci, lumírovci 
- generace Národního divadla 

5. Kritický realismus a naturalismus ve 
sv�tové literatu�e 

6. Kritický realismus a naturalismus 
v �eské literatu�e 

7. Moderní poezie 19. století 
- E. A. Poe 
- prokletí básníci 
- W. Whitman 

Žák: 
- zná základní um�lecké sm�ry daného období, 

jejich hlavní p�edstavitele a st�žejní díla,  
- interpretuje literární texty a diskutuje o nich, 
- p�i rozboru literárních text� uplat�uje znalosti 

z literární teorie a poetiky, 
- dovede vystihnout charakteristické znaky r�z-

ných literárních text� a rozdíly mezi nimi, 
- vyjad�uje vlastní prožitky z um�leckých d�l, 
- umí za�adit typická díla do jednotlivých um�-

leckých sm�r� a p�íslušných literárních období 

8. Um�lecké sm�ry na p�elomu 19. a 20. 
století 

- �eská moderna 
- protispole�enští bu�i�i 
- P. Bezru� 

64 
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II. Rozpis u�iva – Literatura 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Charakteristika období mezi dv�ma sv�-
tovými válkami 

2. Avantgardní um�lecké sm�ry 1. poloviny 
20. století 

3. Sv�tová próza 
- americká 
- anglická 
- francouzská 
- n�mecky mluvících zemí 
- ruská a sov�tská 

4. Divadlo a dramatické um�ní ve sv�t�  
v 1. polovin� 20. století 

5. �eská literatura 1. poloviny 20. století 
- poezie 
- próza 
- drama 

Žák: 
- zná základní um�lecké sm�ry daného období, 

jejich hlavní p�edstavitele a st�žejní díla,  
- �te beletrii, interpretuje literární texty a diskutu-

je o nich, 
- p�i rozboru literárních text� uplat�uje znalosti 

z literární teorie a poetiky, 
- dovede vystihnout charakteristické znaky r�z-

ných literárních text� a rozdíly mezi nimi, 
- vyjad�uje vlastní prožitky z um�leckých d�l, 
- umí za�adit typická díla do jednotlivých um�-

leckých sm�r� a p�íslušných literárních období. 

6. �eská literatura v dob� okupace 

64 

 
 

II. Rozpis u�iva –Literatura 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Literatura období okupace 
Poezie – skupina 42 
Próza – psychologická 
Inspirace lidovou tradicí 

2. Literatura 2. pol. 20. stol. 

3. Sv�tová próza: 
− americká  
− francouzská 
− anglická 
− n�m. mluvících zemí 
− ruská a sov�tská 

4. Divadlo a dramatické um�ní ve sv�t� 
ve 2. polovin� 20. století 

5. Vývoj v �eskoslovensku v letech 
1945 - 1970 

6. Významné osobnosti �eské poezie 
− reakce na válku 
− literární skupiny 

7. Významné osobnosti �eské prózy 
− vále�né prožitky 
− kroniká�ský román 
− budovatelský román  

Žák: 
− zná základní um�lecké sm�ry daného období, 

jejich hlavní p�edstavitele a st�žejní díla, 
− �te krásnou literaturu, interpretuje literární tex-

ty a diskutuje o nich, 
− p�i rozboru literárních text� uplat�uje znalosti z 

literární teorie a poetiky, 
− dovede vystihnout charakteristické znaky r�z-

ných literárních text� a rozdíly mezi nimi, 
− vyjad�uje vlastní prožitky z um�leckých d�l, 
− umí za�adit typická díla do jednotlivých um�-

leckých sm�r� a p�íslušných historických ob-
dobí, 

− má p�ehled o kulturním d�ní ve svém m�st� i 
širším regionu, 

− orientuje se v nabídce kulturních institucí, 
− zkouší vlastní um�leckou tvorbu. 

8. Období normalizace 
− literatura oficiální,  
− samizdatová,  
− exilová 

64 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

37  

9. Vývoj �eské literatury po roce 1989 
− Havel, Dan�k, Smoljak, Sv�rák, 
− Polívka, Goldflam, Vod�anský 
− Skoumal, D�de�ek, Brde�ková 

−  

10. �eské divadlo a dramatické um�ní 
− Divadlo J. Cimrmana 
− Husa na provázku 
− HaDivadlo 
− Divadlo Sklep 
− Studio Y 

 
 

II. Rozpis u�iva – �eský jazyk, mluvnice a sloh 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Postavení �eského jazyka mezi 
ostatními evropskými jazyky 

2. Stru�né d�jiny jazyka na našem 
území 

3. Hlavní principy �eského pravopisu 
4. Obecné pou�ení o slohu, slohotvorní 

�initelé 
5. Projevy prost� sd�lovací, jejich zá-

kladní znaky, postupy a prost�edky, 
krátké informa�ní útvary 

6. Osobní dopis 
7. Popis a charakteristika 
8. Tvo�ení slov, stylové rozvrstvení a obo-

hacování slovní zásoby  
9. Práce s  jazykovými p�íru�kami 

Žák: 
- orientuje se v soustav� jazyk�, 
- v písemném projevu uplat�uje znalosti �eského 

pravopisu, 
- umí používat p�íru�ku Pravidla 
�eského pravopisu, 

- rozlišuje jednotlivé slovní druhy, 
- rozezná r�zné typy text� a umí je zpracovat 

r�znými formami, 
- umí vhodn� uplatnit slohové postupy, 
- rozlišuje funk�ní styly, je schopen je rozpoznat 

v projevech mluvených i psaných, 
- je schopen posoudit slovní zásobu, syntax i 

kompozici informa�ních útvar� v médiích, 
- ovládá a uplat�uje základní principy výstavby 

textu, 
- adekvátn� využívá emocionální a emotivní 

stránky projevu, vyjad�uje postoje neutrální, po-
zitivní i negativní, 

- je schopen napsat popis i charakteristiku, 
- v písemném i mluveném projevu využívá po-

znatk� z tvarosloví, 
- rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, obec-

nou �eštinu, slang, argot, dialekty, 
- zná základní jazykové p�íru�ky a využívá je 

k u�ení. 

10. Slohové práce 

64 
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II. Rozpis u�iva – �eský jazyk, mluvnice a sloh 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Vývoj spisovného jazyka �eského, 
vývojové tendence sou�asné �eštiny 

2. Administrativní styl a jednoduché ú�ední 
projevy 

- životopis 
- inzerát 

3. Vyjad�ování p�ímé i zprost�edkované 
tech. rost�edky, projev p�ipravený, ne-
p�ipravený, technika mluveného slova  

4. Zvukové prost�edky a ortoep. normy 
jazyka, základy fonetiky, druhy �e�nic-
kých projev� 

- projev 
- p�ednáška 
- mluvený referát 

5. Základy morfologie - gramatické tvary a 
konstrukce, jejich sémantická funkce  

- slovní druhy 
- gramatické kategorie 
- vývojové tendence 

Žák: 
- rozumí zákonitostem vývoje jazyka, 
- sestaví základní útvary administrativního stylu, 
- ovládá jejich formální a grafickou úpravu, 
- ovládá techniku mluveného slova, umí klást 

otázky a vhodn� formulovat odpov�di, 
- argumentuje a obhajuje svá tanoviska, 
- je schopen polemizovat, 
- orientuje se v hláskoslovném systému, 
- �ídí se zásadami správné výslovnosti, 
- chápe rozdíl mezi projevem mluveným a psa-

ným, 
- je schopen p�ednést konkrétní �e�nický projev, 
- používá správn� gramatické tvary a konstrukce, 
- vystihne charakteristické znaky publicistického 

stylu, 
- má p�ehled o základních publicistických 

žánrech, o denním i periodickém tisku, 
- sestaví jednoduché zpravodajské útvary, 
- vystihne základní prost�edky reklamy, 
- posoudí vliv reklamy na životní styl. 

6. Odborné projevy – odborný popis, vý-
klad, odborný psaný referát 

32 
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II. Rozpis u�iva –�eský jazyk, mluvnice a sloh 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Základ syntaxe 
- druhy v�t 
- v�tné �leny 
- stavba a tvorba komunikátu 
- nepravidelnost v�tného �len�ní 

2. Um�lecké vypravování - lí�ení 
3. Informa�ní výchova 
- knihovna, tisk, Internet 
- -anotace, rešerše, resumé 

4. Publicistika 
− postupy a prost�edky publicistického stylu 
− druhy a žánry 

5. Styl reklamy 
- jazykové a nejazykové prost�edky 
- funkce reklamy, propaga�ních prost�edk� 

a jejich vliv na životní styl 
6. Slohové práce 

Žák: 
- se orientuje ve výstavb� textu, ovládá a uplat-
�uje základní principy jeho výstavby, 

- uplat�uje znalosti ze skladby ve svém vyjad�o-
vání, 

- zaznamenává bibliografické údaje, 
- má p�ehled o knihovnách a jejich službách, 
- zjiš�uje pot�ebné informace z dostupných zdro-

j�, umí si je vybírat a p�istupovat k nim kritic-
ky, 

- používá klí�ových slov p�i vyhledávání infor-
ma�ních pramen�, 

- samostatn� zpracovává získané informace, 
- vypracuje úvahu, dokáže uvád�t klady i zápory, 

je schopen pozitivní a nezaujaté kritiky 
- dokáže z projev� ústních i písemných vybrat 

podstatné myšlenky, 
- dokáže argumentovat klidn�, v�cn�, bez emocí, 

uznat názory druhého, 
- rozpozná základní znaky odborného stylu, 
- odborn� se vyjad�uje o jevech svého oboru, 
-  sestaví konkrétní útvar odborného stylu, 
- pracuje se slovníkem cizích slov, 
- používá vhodn� cizí slova v mluveném i psa-

ném textu, 
- respektuje pravidla pro psaní velkých písmen. 

7. Slohové práce 

32 
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II. Rozpis u�iva – �eský jazyk, mluvnice a sloh 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Výklad, vypravování s um�l. prvky, lí�e-
ní 

2. Obecná jazykov�da 
- p�ehled jazykov�dných disciplín 
- p�ehled vývoje jazykov�dy 
- �eština – jazyk národní 
- vrstvy spisovné �eštiny 
- územní a sociální diferenciace �eštiny 
- norma a kodifikace 

3. Zp�tná reprodukce textu, jeho 
transformace do jiné podoby 

4. Spole�enská kultura a kultura osobního 
projevu 

- normy kulturního vyjad�ování 
- komunika�ní situace a strategie 
- kultivovanost osobního projevu 

5. Základy �e�nického stylu 
− druhy �e�nických projev� 
− �e�nický výcvik 

Žák: 
- vystihne charakteristické znaky lí�ení, 
- posoudí kompozici, slovní zásobu a skladbu, 
- je schopen vyjád�it pozitivní postoje, citové 

vztahy, nálady, dojmy, 
- argumentuje a obhajuje svá stanoviska, 
- sestaví výklad, srozumitelný, jasný, v�cn� 

správný,  
- zná jednotlivé jazykov�dné disciplíny a jejich 

vývoj, 
- vysv�tlí zákonitosti vývoje �eštiny, 
- rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, obec-

nou �eštinu, slangy a argot, dialekty, 
- pracuje s normativními p�íru�kami �eského 

jazyka, 
- rozumí obsahu textu i jeho �ástí, 
- po�izuje z odborného textu výpisky a výtah, 
- umí se vhodn� prezentovat, 
- má p�ehled o pravidlech vhodného vyjad�ování 

a vystupování, volí adekvátní komunika�ní 
strategie, 

- ovládá techniku mluveného slova, umí klást 
otázky a vhodn� formulovat odpov�di, 

- vhodn� používá mimojazykové prost�edky ko-
munikace, 

- vyjad�uje se v�cn� správn�, jasn� a srozumitel-
n�, 

- je schopen p�ednést krátký projev. 

6. Slohové práce 

32 

6.2 Anglický jazyk 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Anglický jazyk 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 416 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Výuka cizích jazyk� je významnou sou�ástí všeobecného vzd�lávání žák�. Rozši�uje a prohlubuje jejich 
komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárove� vytvá�í základ pro jejich další jazykové i 
profesní zdokonalování. 
Ve výuce cizím jazyk�m je t�eba vedle zprost�edkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové v�domosti 
gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást d�raz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího 
jazyka. Je proto nezbytn� nutné používat metody sm��ující k propojení izolovaného školního prost�edí 
s reálným prost�edím existujícím mimo školu – využití multimediálních program� a internetu, navazování 
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kontakt� se školami v zahrani�í, organizování vým�nných, výukových i poznávacích zájezd�, zapojování 
žák� do projekt� a sout�ží. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� usnad�uje 
p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. 
Výuka cizím jazyk�m si tedy klade dva hlavní cíle: 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a cíli, 
vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k efektivní 
�ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m; 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám jiných 
národ� a jejich respektování. 

Východiskem výuky cizím jazyk�m je tzv. Spole�ný evropský referen�ní rámec (Common Europe 
Framework). 
Vzd�lávání v anglickém jazyce jako v prvním cizím jazyce, které navazuje na úrove� jazykových 
znalostí a komunika�ních kompetencí A2 CEF získanou na ZŠ, vede žáky k prohlubování komunika�-
ních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a sm��uje 
k osvojení takové úrovn� komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B2 Spo-
le�ného evropského referen�ního rámce. 
Stupe� B2: Uživatel jazyka dokáže porozum�t hlavním myšlenkám složitých text� týkajících se jak 
konkrétních, tak abstraktních témat, v�etn� odborn� zam��ených diskusí ve svém oboru. Dokáže se 
ú�astnit rozhovoru natolik plynule a spontánn�, že m�že vést b�žný rozhovor s rodilými mluv�ími, 
aniž by to p�edstavovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv ú�astníka interakce. Umí napsat srozumitelné 
podrobné texty na širokou škálu témat a vysv�tlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního pro-
blému s uvedením výhod a nevýhod r�zných možností. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 13 vyu�ovacích hodin za studium. Hloubka probíraného 
u�iva je variabilní, ovliv�ují ji p�edevším vstupní v�domosti a dovednosti žák� a jejich intelektuální úro-
ve�. 

Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 3 h/týden 
 2. ro�ník 3 h/týden 
 3. ro�ník 4 h/týden 
 4. ro�ník 3 h/týden 

Obsahem výuky je systematické získávání a rozvíjení: 
− �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
− p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby v�etn� nejb�žn�jší frazeologie 

a odborné terminologie (20 %), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, 
− poznatk� o reáliích anglicky mluvících zemí a jejich porovnání s reáliemi �eské republiky, 
− praktických a odborných znalostí z oblasti obchodní korespondence a ekonomie. 

a) �e�ové dovednosti 
− spole�enské a zdvo�ilostní fráze (pozdrav, prosba, pod�kování, oslovení, p�edstavení se, roz-

lou�ení) 
− vyjád�ení, od�vodn�ní a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, 

možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) 
− emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, p�ekvapení, obava, vd��nost, sympatie, 

lhostejnost) 
− morální stanovisko (omluva, odpušt�ní, pochvala, pokárání, lítost) 
− pokyn k �innosti (žádost, p�ání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporu�ení) 
− vlastní písemný projev a odpov�� (vzkaz, pozdrav, p�ání, blahop�ání, pozvání, osobní dopis, 

ú�ední dopis - žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) 
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− delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha apod.) 
− stru�né zaznamenání �teného textu �i slyšeného projevu, reprodukce 

b) tematické okruhy každodenního života 
− domov, rodina 
− mezilidské vztahy 
− osobní charakteristika 
− kultura a um�ní 
− sport, volný �as 
− bydlení, obchody a služby 
− stravování, pé�e o zdraví 
− cestování, doprava, ubytování 
− škola a studium, zam�stnání 
− �lov�k a spole�nost 
− p�íroda, životní prost�edí 
− v�da a technika 
− podnebí, po�así, ro�ní období 
− reálie �eské republiky a porovnání se zem�mi p�íslušné jazykové oblasti 

c) reálie anglicky mluvících zemí 
− význam daného jazyka 
− reálie p�íslušných zemí (geografické údaje, spole�ensko-politická charakteristika, eko-

nomika a kultura) 
− život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzd�lání, práce, volný �as) 
− tradice a zvyky 
− forma státu, demokratické tradice 
− kultura a tradice 
− literatura a um�ní 
− autentické materiály (�asopisy, filmy v p�vodním zn�ní, ITC - aktuální internetové stránky) 

d) odborné tematické okruhy a obchodní korespondence 
− práce a zam�stnání, p�íprava na povolání, budoucí profese, hledání zam�stnání (inzerce, žá-

dost o místo, životopis), pracovní hodnocení 
− osobní a ú�ední dopis 
− e-mail 
− obchod a trh (sjednání a pr�b�h služebního jednání, telefonický rozhovor, rezervace hotelu, 

pozvánka na obchodní setkání, oslavu apod.) 
− dopis, fax, mail 
− formální úprava obchodního dopisu 
− základní frazeologie obchodní korespondence 
− poptávka a nabídka, odpov�� na nabídku 
− objednávka, potvrzení objednávky, vy�ízení objednávky, avízo 
− reklamace, vy�ízení reklamace apod. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka sm��uje k tomu, aby žák: 

− jednal zodpov�dn� a p�ijímal odpov�dnost za své chování, 
− dodržoval zásady a p�edpisy BOZP, 
− byl schopen se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 
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− zaujal kritický postoj ke svým znalostem a získal motivaci dále se vzd�lávat, 
− orientoval se v dostupných materiálech a možnostech dalšího vzd�lávání, 
− aplikoval své znalosti v praxi, 
− vytvá�el portfolio dokumentací a databází svých znalostí. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V sou�asnosti  se klade d�raz p�edevším na to pojetí výuky, které se zam��uje na  individuální 
vzd�lávací pot�eby žák�. Preferují se p�edevším: 

− autodidaktické metody a vedení žák� k osvojování r�zných technik samostatného u�ení a in-
dividuální práci odpovídající jejich schopnostem, 

− sociáln�-komunikativní aspekty u�ení a vyu�ování – formy dialogu (týmová spolupráce, dis-
kuse), v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žák� (nap�. prost�ednictvím Ev-
ropského jazykového portfolia (European Language Portfolio). Cílem je, aby žáci dokázali 
jevy zobec�ovat, srovnávat i pokud možno objektivn� hodnotit. Vyu�ující dále kladou d�raz 
na pot�ebu kultivovaného mluveného i písemného projevu, 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží, simula�ních metod, ve�ejné prezentace žák�, pod-
pora aktivit mezip�edm�tového charakteru s cílem motivovat žáky k dorozum�ní se s rodilými 
mluv�ími anglicky mluvících zemí. 

Ve výuce anglického jazyka se pak nejlépe uplatní následující metody výuky: 
− metody slovní  - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 

 - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 
 - metody písemných prací (písemná cvi�ení, testy, kompozice) 
 - metody práce s u�ebnicí �i knihou 
− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� - metody samostatné práce žák� 
− metody názorn� demonstra�ní 
− varianty metod z hlediska fází výuky  - metody motiva�ní 

- metody expozi�ní 
 - metody fixa�ní 
 - metody aplika�ní 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1–5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stup��m známek vychází 
z definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 

Ve výuce jazyk�m se u v�tších opakovacích písemných zkoušení up�ednost�uje jednotné bodování 
stanovené na základ� procentuální úsp�šnosti jednotlivých žák�, která je uvedená v následující tabul-
ce:  

Dosažený pr�m�r Hodnocení 

100 - 90 % 1 

89 - 75 % 2 

74 - 54 % 3 

53 - 41 % 4 

40 – 0 % 5 
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Zp�soby hodnocení by m�ly spo�ívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bo-
dového systému (percentuálního vyjád�ení) a sebehodnocení. Klasickými diagnostickými metoda-
mi by m�lo být ústní zkoušení, písemné díl�í zkoušení, didaktický test, strukturovaná písemná práce, 
poslechový test. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Komunikativní kompetence  
− rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstat� p�edm�tu. Dovednosti spojené 

se �tením, poslechem, mluvením a psaním rozvíjejí u�itelé u žák� standardními metodami 
výuky cizího jazyka,  

− ke komunikaci s rodilými mluv�ími a anglicky mluvícími cizinci v�bec dostávají žáci p�íleži-
tost v rámci vým�n, poznávacích zájezd� i školou organizovaných zahrani�ních kurz� a 
v hodinách konverzace,  

− v rámci konverzace u�itelé kultivují u žák� schopnost vyjád�ení vlastního názoru a jeho obhá-
jení, stejn� tak jako um�ní naslouchat názor�m druhých a tolerovat odlišnosti,  

− p�i práci s jazykovým materiálem vedou u�itelé žáky k p�esnosti, k identifikaci podstatných 
informací a rozvíjejí jejich interpreta�ní schopnosti.  

Komunikativní kompetence 
Žák bude schopen: 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat 
v souladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 

Pr��ezová témata: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− se dovedl orientovat v masových médiích, byl schopen je využívat a kriticky hodnotit, 
− dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompro-

misní �ešení, 
− si vážil dobrého životního prost�edí a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− používal internet pro vyhledávání dopl�ujících informací a aktuálních údaj� z oblasti spole�en-
sko-politického a kulturního d�ní v zemích dané oblasti, ne však aby materiály kopíroval a po-
rušoval tím autorská práva, 
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− se nau�il pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky, 
− využíval on-line u�ebnic a test� pro domácí samostudium. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni 
k aktivnímu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich 
a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Informa�ní technologie 
− Spole�enská kultura 
− Ob�anská nauka 
− Písemná a elektronická komunikace 
− Ekonomika 

 

II. Rozpis u�iva Anglický jazyk 1. cizí jazyk – 1. - 2. ro�ník (Pre-Intermediate) 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Lifestyles 
V: lifestyle adjectives, fracitons 
G: present simple and continuous 
F: expressing and describing preferences 
W:  

Žák je schopen: 
Speaking – Production (A2.2) 
- použít neadekvátní výrazy a pomocí gest vy-

sv�tlit, co chce �íci. 
Speaking – Production (B1) 
- rozumn� a plynule popsat jeden z r�zných ob-

jekt� svého zájmu, 
- popsat svoje zkušenosti, pocity a reakce, 
- vypráv�t o nep�edvídatelné události (nehoda), 
- vypráv�t zápletku knihy nebo filmu a popsat 

svoje reakce, 
- popsat události jak skute�né, tak imaginární. 

Speaking – Production (B1.1) 
- krátce vysv�tlit d�vody a vysv�tlení svých plá-

2. Homes 
V: homes, furniture 
G: present perfect x present simple 
F: a group survey 
W: a personal letter 

192 
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3. Heroes 
V: describing character 
G: past simple and continuous 
F: agreement and disagreement 
W: 

4. Challenge 
V: jobs 
G: present perfect and past simple 
F: opinions, people you admire 
W: an application form 

5. Celebration 
V: celebration, countries and government 
G: modal verbs 
F: giving advice 
W:  

n�, názor�, 
- synonymicky vyjád�it to, co chce sd�lit. 

Speaking – Production (B1.2) 
- v�tšinou bez potíží argumentovat, 
- definovat hlavní rysy n��eho konkrétního i bez 

znalosti sloví�ka, 
- kombinovat �asy a výrazy bez nedorozum�ní. 

Speaking – Interaction (A2.2) 
- ú�astnit se konverzace v b�žném kontextu na 

témata týkající se zájmu, 
- diskutovat o tom, co d�lat ve�er, o víkendu, 

navrhovat a odpovídat na návrhy, souhlasit a 
nesouhlasit s ostatními, 

- vym�nit si praktickou informaci a vyjád�it ná-
zor na praktické problémy, 

- zeptat se na sm�r a vysv�tlit ho, 
- poskytnout pokyny a �ídit se jimi,  
- za�ít, udržovat a ukon�it krátkou konverzaci. 

Speaking – Interaction (B1) 
- vstoupit do nep�ipravené diskuse, 
- vyjád�it pocity p�ekvapení, št�stí … 
- vyrovnat se situacemi p�i cestování, ubytování, 

jednání s cizími ú�ady. 
6. Food 
V: food 
G: comparatives and superlatives 
F: requests 
W: e-mail message, describing an event 
7. Money 
V: money, synonyms 
G: there is/are, some/any, many/much… 
F: shopping, bargaining 
W:  
8. Gadgets 
V: gadgets and machines 
G: will, going to 
F: sales talk 
W: an advert, an annoucement 
9. Communication 
V: communication, multi-part verbs 
G: possessive adjectives and pronouns 
F: dis/agreement, giving an example 
W:  
10. The Web 
V: the web, make x do 
G: first and second conditional 
F: telephoning 
W: an Internet page, describing a city 

Speaking – Production (B1.1) 
- vyjád�it zdvo�ile názor, souhlas �i nesouhlas, 
- vyjád�it názor na další postup, zjistit a poskyt-

nout podrobnou faktickou informaci, 
- zopakovat, kdo co �ekl, aby potvrdil vzájemné 

porozum�ní 
Speaking – Production (B1.2) 
- vym�nit si, ov��it si a potvrdit informaci, 
- vyjád�it názor na abstraktní a kulturní témata: 

film, kniha, hudba, 
- porovnávat a rozlišovat alternativy, 
- shrnout a vyjád�it názor na povídku, �lánek, 

rozhovor. 
Writing (A2.2) 
- napsat o lidech, místech, událostech a zkuše-

nostech v minulosti. 
Writing (B1) 
- napsat krátký souvislý text o zážitcích, pocitech 

a reakcích, 
- popsat událost reálnou �i nereálnou, 
- vypráv�t p�íb�h, 
- napsat osobní dopis a poznámku s d�ležitými 

11. The Sea  
V: water activities 
G: present perfect (for, since), too/enough 
F: making suggestions 
W:  
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12. Mountains 
V: weather, mountains 
G: the passive 
F:  
W: requests, a formal letter of enquiry 

body. 
Writing (B1.1) 
- napsat podrobný osobní dopis o zážitcích, poci-

tech, událostech. 
Writing (B1.2) 
- napsat osobní dopis s novinkami a vyjád�it ná-

zor na abstraktní nebo kulturní témata: hudba, 
film. 

Listening (A2.2) 
- rozum�t hlavním bod�m TV zpráv: události, 

nešt�stí s vizuální podporou. 
Listening (B1) 
- rozum�t jednoduchým technickým informacím, 

podrobným pokyn�m, 
- pochopit neznámá sloví�ka z kontextu. 

Listening (B1.1) 
- rozum�t krátkým rozhovor�m na známé téma, 
- rozum�t hlavním bod�m rozhlasových zpráv a 

jednoduššímu záznamu. 

13. Dance 
V: dances, music 
G: present cont. for personal arrangements 
F: asking for, giving, refusing permission 
W:  

14. Music 
V: musical instruments and styles 
G: question tags 
F: a class presentation 
W: an e-mail, a letter to a magazine 
15. Pictures 
V: painting 
G: relative clauses and pronouns 
F: describing scenes and pictures 
W:  

Listening (B1.2) 
- rozum�t specifickým a podrobným zprávám, 

v�tšin� rozhlasových a TV zpráv, p�ednáškám, 
které jsou relativn� pomalé a z�etelné. 

Reading (A2.2) 
- rozum�t krátkým text�m, b�žným dopis�m, 

fax�m (poptávka, objednávka, potvrzení). 
Reading (B1) 
- rozum�t popis�m událostí, pocit� a p�ání 

v osobních dopisech, natolik, aby byl schopen 
pravideln� korespondovat. 

Reading (B1.1) 
- vyhledat a porozum�t relevantním informacím 

v dopisu, brožu�e. 

16. Buildings 
V: architecture, things found in homes 
G. reported requests and orders 
F: a discussion based on photos 
W: describing a house 

 
 

Anglický jazyk 1. cizí jazyk - 3. – 4. ro�ník (Intermediate – Upper intermediate) 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Adventure 
V: extreme sports, travel and leisure 
G: present simple/continuous, perfect 
F: expressing preferences 
W: an informal letter 

Žák je schopen: 
Speaking – Production (B2) 
- poskytnout jasný, podrobný popis širokého 

spektra subjekt�, vysv�tlit názor k problému, 
sd�lit výhody a nevýhody r�zných možností, 

- rozvíjet argumenty, plánovat to, co má a chce 
�íci,  

- parafrázovat, aby zakryl mezery ve slovní zá-
sob�, 

- opravit chyby, které by mohly vést 
k nedorozum�ní. 

Speaking – Production (B2.1) 

2. Stories 
V: stories, modifiers 
G: past perfect, past simple x continuous 
F: expressing opinions 
W: an adventure story 

136 
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3. Travel 
V: transport and travel 
G: present perfect simple/continuous, articles 
F: travel situations, transport 
W: a repor 

4. The Media 
V: the media (TV, newspapers, the Internet) 
G: the passive, adjectives 
F: expressing opinions, dis/agreement 
W: film review 

5. Advertising 
V: advertising expressions, idiomatic expr. 
G: the future, determiners 
F: shopping problems, complaints 
W: an e-mail asking for information 

6. People 
V: physical appearance 
G: modals for speculation, oblig., prohibition 
F: describing people 
W: a description 
7. Learning 
V: get, have, make, take 
G: conditionals (0, 1st, 2nd, 3rd) 
F: disagreeing and contracting politely 
W: an essay 

- p�ednést jasnou, p�ipravenou prezentaci, zd�-
vodnit ji, 

- rozvíjet jasnou argumentaci, rozvíjet a doložit 
podp�rnými p�íklady. 

Speaking – Production (B2.2) 
- p�ednést jasnou, systematicky rozvíjenou pre-

zentaci a popis, vhodn� vysv�tlit a argumen-
ta�n� podpo�it d�ležité body. 

Speaking – Interaction (B2) 
- reagovat s jistým stupn�m plynulosti a sponta-

neity, p�ebírat aktivní roli, vyzývat ostatní 
k zapojení jasn� ozna�it problém, spekulovat o 
p�í�inách a následcích. 

Speaking – Interaction (B2.1) 
- aktivn� se zapojit a ú�astnit se  b�žných i ne-

b�žných formálních diskusí, p�isp�t svým ná-
zorem, vysv�tlit a zhodnotit nastalé problémy. 

Writing (B1.2) 
- podat souhrnnou a spolehlivou zprávu o svých 

názorech na faktickou informaci. 
Writing (B2) 
- napsat esej, zprávu, dopis, p�edat informaci. 

Writing (B2.1) 
- napsat recenzi filmu, knížky nebo hry. 

Writing (B2.2) 
- napsat esej nebo zprávu, která argumenta�n� 

rozvíjí hlavní body. 
Listening (B2) 
- rozum�t dokument�m, živým interview, p�ed-

náškám na základní akademické úrovni, ozná-
mením a zprávám o konkrétních i abstraktních 
tématech. 

Listening (B2.1) 
- rozum�t všemu, co se �íká kolem n�j, ale je 

t�žké se zapojit, pokud rodilí mluv�í nep�izp�-
sobí jazyk, 

8. Careers 
V: careers 
G: reported statements, prep. of time, place... 
F: job interview 
W: a letter of application 
 
9. Culture Shock 
V:food, famous places, sport 
G: reported questions, orders, requests 
F: being polite 
W: direct speech, an informal letter 

- je schopen identifikovat náladu, tón mluv�ího. 
Reading (B1.2) 
- skenovat delší texty, aby vyhledal požadova-

nou informaci, i z r�zných �astí textu, najít ar-
gumenta�ní linii. 

Reading (B2) 
- �íst nezávisle, p�izp�sobujíc si tempo podle 

obtížnosti textu, 
- užít široké slovní zásoby krom� idiom�. 

10. Civilization 
V: dates and periods of history, feelings 
G: wish/should have, relative clauses 
F: giving reasons and examples 
W: a description of a city 
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Odborná angli�tina 3. ro�ník a 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

 

Odborná angli�tina: 
Parts of the business letter 
Letterhead and inside address 
Salutation and complimentary clause 
Curriculum vitae  
A letter of application 
A letter of recommendation 
Job interview 
Receiving a phonecall 
Making a reservation 
Making an appointment 
Saying hello and goodbye 
Enquiries 
Offer 
Order 
Acknowledgement 
Invoice 
Delays in delivery – reminder 
Apology 
Complaint 
Delays in payment 
Debtor’s reply 
Announcement  
Secretarial correspondence: Invitation and well wishes  
Acceptance – refusal 

88 

 

6.3 Konverzace v anglickém jazyce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Konverzace v anglickém jazyce 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 256 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Výuka cizím jazyk�m je významnou sou�ástí všeobecného vzd�lávání žák�. Rozši�uje a prohlubuje 
jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárove� vytvá�í základ pro jejich další 
jazykové i profesní zdokonalování. 
Ve výuce cizím jazyk�m je t�eba vedle zprost�edkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové v�do-
mosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást d�raz na motivaci žáka a jeho zájem o 
studium cizího jazyka. Je proto nezbytn� nutné používat metody sm��ující k propojení izolovaného 
školního prost�edí s reálným prost�edím existujícím mimo školu – využití multimediálních program� a 
internetu, navazování kontakt� se školami v zahrani�í, organizování vým�nných, výukových i pozná-
vacích zájezd�, zapojování žák� do projekt� a sout�ží. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
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Výuka cizím jazyk�m si tedy klade dva hlavní cíle: 
− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 

cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je 
k efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m; 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

Východiskem výuky cizím jazyk�m  je tzv. Spole�ný evropský referen�ní rámec (Common Europe 
Framework). 
Vzd�lávání v anglickém jazyce jako v prvním cizím jazyce, které navazuje na úrove� jazykových 
znalostí a komunika�ních kompetencí A2 CEF získanou na ZŠ, vede žáky k prohlubování komunika�-
ních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a sm��uje 
k osvojení takové úrovn� komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B2 Spo-
le�ného evropského referen�ního rámce. 
Stupe� B2: Uživatel jazyka dokáže porozum�t hlavním myšlenkám složitých text� týkajících se jak 
konkrétních, tak abstraktních témat v�etn� odborn� zam��ených diskusí ve svém oboru. Dokáže se 
ú�astnit rozhovoru natolik plynule a spontánn�, že m�že vést b�žný rozhovor s rodilými mluv�ími, 
aniž by to p�edstavovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv ú�astníka interakce. Umí napsat srozumitelné 
podrobné texty na širokou škálu témat a vysv�tlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního pro-
blému s uvedením výhod a nevýhod r�zných možností. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 8 vyu�ovacích hodin za studium. Napl� probírané-
ho u�iva úzce souvisí, vychází a navazuje na u�ivo p�edm�tu Anglický jazyk. Oba p�edm�ty se obsa-
hov� vzájemn� prolínají.  

Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 2 h/týden 
 2. ro�ník 2 h/týden 
 3. ro�ník 2 h/týden 
 4. ro�ník 2 h/týden 

Obsahem výuky je systematické získávání a rozvíjení: 
− �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
− p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby v�etn� nejb�žn�jší frazeologie a 

odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, 
− poznatk� o reáliích anglicky mluvících zemí a jejich porovnání s reáliemi �eské republiky , 
− praktických a odborných znalostí z oblasti obchodní korespondence a ekonomie. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka sm��uje k tomu, aby žák: 
− jednal zodpov�dn� a p�ijímal odpov�dnost za své chování, 
− dodržoval zásady a p�edpisy BOZP, 
− byl schopen se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 
− zaujal kritický postoj ke svým znalostem a získal motivaci dále se vzd�lávat, 
− orientoval se v dostupných materiálech a možnostech dalšího vzd�lávání, 
− aplikoval své znalosti v praxi, 
− vytvá�el portfolio dokumentací a databáze svých znalostí. 
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Výukové strategie (pojetí výuky): 
V sou�asnosti  se klade d�raz p�edevším na to pojetí výuky, které se zam��uje na  individuální vzd�láva-
cí pot�eby žák�. Preferují se p�edevším: 
− autodidaktické metody a vedení žák� k osvojování r�zných technik samostatného u�ení a indivi-

duální práce odpovídajícím jejich schopnostem, 
− sociáln�-komunikativní aspekty u�ení a vyu�ování – formy dialogu (týmová spolupráce, diskuse), 

v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žák� (nap�. prost�ednictvím Evropského 
jazykového portfolia (European Language Portfolio). Cílem je, aby žáci dokázali jevy zobec�ovat, 
srovnávat i pokud možno objektivn� hodnotit. Vyu�ující dále kladou d�raz na pot�ebu kultivova-
ného mluveného i písemného projevu, 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží, simula�ních metod, ve�ejné prezentace žák�, podpora 
aktivit mezip�edm�tového charakteru s cílem motivovat žáky k dorozum�ní s rodilými mluv�ími 
anglicky mluvících zemí. 

Ve výuce anglickému jazyku se pak nejlépe uplatní následující metody výuky: 
− metody slovní  

− monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
− dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 
− metody písemných prací (písemná cvi�ení, testy, kompozice) 
− metody práce s u�ebnicí �i knihou 

− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� 
− metody samostatné práce žák� 

− metody názorn� demonstra�ní 
− varianty metod z hlediska fází výuky  

− metody motiva�ní 
− metody expozi�ní 
− metody fixa�ní 
− metody aplika�ní 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1–5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stup��m známek vychází z 
definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 

Ve výuce jazyk� se u v�tších opakovacích písemných zkoušení up�ednost�uje jednotné bodování sta-
novené na základ� procentuální úsp�šnosti jednotlivých žák�, která je uvedená v následující tabulce:  

Dosažený pr�m�r Hodnocení 

100 - 90 % 1 

89 - 75 % 2 

74 - 54 % 3 

53 - 41 % 4 

40 - 0 % 5 

Zp�soby hodnocení by m�ly spo�ívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodo-
vého systému (percentuálního vyjád�ení) a sebehodnocení. Klasickými diagnostickými metodami by 
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m�lo být ústní zkoušení, písemné díl�í zkoušení, didaktický test, strukturovaná písemná práce, posle-
chový test. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Komunikativní kompetence 
Žák bude schopen: 
− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat v souladu 

s pravidly daného kulturního prost�edí, 
− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správ-

n�, 
− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory dru-

hých, 
− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 

Pr��ezová témata: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 
− se dovedl orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, 
− dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní 

�ešení, 
− si vážil dobrého životního prost�edí a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 
− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a jed-

nání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 
− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko 

ekologické. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 
− používal internet pro vyhledávání dopl�ujících informací a aktuálních údaj� z oblasti spole�ensko-

politického a kulturního d�ní v zemích dané oblasti, ne však aby materiály kopíroval a porušoval 
tím autorská práva, 

− se nau�il pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky, 
− využíval on-line u�ebnic a test� pro domácí samostudium. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 
− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu 

pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 
− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich a 

vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 
− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá o�e-

kávání a své priority, 
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− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a zam�stna-
vatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými právními p�edpi-
sy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ního 
zázemí. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Informa�ní technologie 
− Spole�enská kultura 
− Ob�anská nauka 
− Písemná a elektronická komunikace 

 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
Speaking – Production  

− používá neadekvátní výrazy a pomocí gest vy-
sv�tlí, co chce �íci, 

− rozumn� a plynule popíše jeden z r�zných ob-
jekt� svého zájmu, 

− popíše svoje zkušenosti, pocity a reakce, 
− vypráví o nep�edvídatelné události (nehoda), 
− vypráví zápletku knihy nebo filmu a popíše 

svoje reakce, 
− popíše události jak skute�né, tak imaginární, 
− krátce vysv�tlí d�vody a vysv�tlení svých plá-

n� a názor�, 
− synonymicky vyjád�í to, co chce sd�lit, 
− v�tšinou bez potíží argumentuje, 
− definuje hlavní rysy n��eho konkrétního i bez 

znalosti sloví�ka, 
− kombinuje �asy a výrazy bez nedorozum�ní. 

Žák: 
Speaking – Interaction  
- ú�astní se konverzace v b�žném kontextu na 

témata týkající se zájm�, 
- diskutuje o tom, co d�lat ve�er, o víkendu, na-

vrhuje a odpovídá na návrhy, souhlasí a nesou-
hlasí s ostatními, 

- vym�ní si praktickou informaci a vyjád�í názor 
na praktické problémy, 

- zeptá se na sm�r a vysv�tlí ho, 
- poskytne pokyny a �ídí se jimi  
- za�ne, udržuje a ukon�í krátkou konverzaci, 
- vstoupí do nep�ipravené diskuse, 
- vyjád�í pocity p�ekvapení, št�stí, 

− Me, my family and friends 
− Hobbies and leisure time 
− Shopping 
− Housing 
− Sports and games 
− My town and my region 
− People around us and relationships 

64 
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- vyrovná se situacemi p�i cestování, ubytování, 
jednání s cizími ú�ady. 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

− Žák: 
− Speaking – Production  
− používá neadekvátní výrazy a pomocí gest vy-

sv�tlí, co chce �íci, 
− rozumn� a plynule popíše jeden z r�zných ob-

jekt� svého zájmu, 
− popíše svoje zkušenosti, pocity a reakce, 
− vypráví o nep�edvídatelné události (nehoda), 
− vypráví zápletku knihy nebo filmu a popíše 

svoje reakce, 
− popíše události jak skute�né, tak imaginární, 
− krátce vysv�tlí d�vody a vysv�tlení svých plá-

n� a názor�, 
− synonymicky vyjád�í to, co chce sd�lit, 
− v�tšinou bez potíží argumentuje, 
− definuje hlavní rysy n��eho konkrétního i bez 

znalosti sloví�ka, 
− kombinuje �asy a výrazy bez nedorozum�ní. 

− Žák: 
− Speaking – Interaction  
− ú�astní se konverzace v b�žném kontextu na 

témata týkající se zájm�, 
− diskutuje o tom, co d�lat ve�er, o víkendu, na-

vrhuje a odpovídá na návrhy, souhlasí a nesou-
hlasí s ostatními, 

− vym�ní si praktickou informaci a vyjád�í názor 
na praktické problémy, 

− zeptá se na sm�r a vysv�tlí ho, 
− poskytne pokyny a �ídí se jimi  
− za�ne, udržuje a ukon�í krátkou konverzaci, 
− vstoupí do nep�ipravené diskuse, 
− vyjád�í pocity p�ekvapení, št�stí, 
− vyrovná se situacemi p�i cestování, ubytování, 

jednání s cizími ú�ady. 

− Festivals celebrations, customs and habits 
− Talking about the weather 
− Prague and the Czech Republic 
− Clothes and fashion 

 
− The USA 
− The United Kingdom and London 
− The Commonwealth of nations 

64 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

− Health and illness 
− Means of transport and travelling 
− Computers and technology 
− Food and Restaurants 
− Culture (theatre, cinema, music, art) 
− Studying foreign languages and future ca-

reer 

64 Žák: 
Speaking – Production  

− poskytne jasný, podrobný popis širokého spekt-
ra subjekt�, vysv�tlí názor k problému, sd�lí 
výhody a nevýhody r�zných možností, 

− rozvíjí argumenty, plánuje to, co má a chce �íci, 
− parafrázuje, aby zakryl mezery ve slovní záso-

b�, 
− opraví chyby, které by mohly vést 

k nedorozum�ní, 
− p�ednese jasnou, p�ipravenou prezentaci, zd�-

vodní ji, 
− p�ednese jasnou, systematicky rozvíjenou pre-

zentaci a popis, vhodn� vysv�tlí a argumenta�-
n� podpo�í d�ležité body. 

Žák: 
Speaking – Interaction 

− reaguje s jistým stupn�m plynulosti a spontane-
ity, p�ebírá aktivní roli, vyzývá ostatní 
k zapojení jasn� ozna�it problém, spekulovat o 
p�í�inách a následcích, 

− aktivn� se zapojí a ú�astní se b�žných i neb�ž-
ných formálních diskusí, p�isp�je svým názo-
rem, vysv�tlí a zhodnotí nastalé problémy. 

Žák: 
Writing 

− podá souhrnnou a spolehlivou zprávu o svých 
názorech na faktickou informaci, 

− napíše esej, zprávu, dopis, p�edá informaci, 
− napíše recenzi filmu, knížky nebo hry, 
− napíše esej nebo zprávu, která argumenta�n� 

rozvíjí hlavní body. 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
Speaking – Production  

− poskytne jasný, podrobný popis širokého spekt-
ra subjekt�, vysv�tlí názor k problému, sd�lí 
výhody a nevýhody r�zných možností, 

− rozvíjí argumenty, plánuje to, co má a chce �íci, 
− parafrázuje, aby zakryl mezery ve slovní záso-

b�, 
− opraví chyby, které by mohly vést 

k nedorozum�ní, 
− p�ednese jasnou, p�ipravenou prezentaci, zd�-

vodní ji, 
− p�ednese jasnou, systematicky rozvíjenou pre-

zentaci a popis, vhodn� vysv�tlí a argumenta�-
n� podpo�í d�ležité body. 

Žák: 
Speaking – Interaction 

− reaguje s jistým stupn�m plynulosti a spontane-
ity, p�ebírá aktivní roli, vyzývá ostatní 
k zapojení jasn� ozna�it problém, spekulovat o 
p�í�inách a následcích, 

− aktivn� se zapojí a ú�astní se b�žných i neb�ž-
ných formálních diskusí, p�isp�je svým názo-
rem, vysv�tlí a zhodnotí nastalé problémy. 

Žák: 
Writing 

− podá souhrnnou a spolehlivou zprávu o svých 
názorech na faktickou informaci, 

− napíše esej, zprávu, dopis, p�edá informaci, 
− napíše recenzi filmu, knížky nebo hry, 
− napíše esej nebo zprávu, která argumenta�n� 

rozvíjí hlavní body. 

− William Shakespeare and British literature 
− Ernest Hemingway and American literature  
− Education in the Czech Republic compared 

to the British and American system 
− A trip abroad and European Union 
− Environmental protection 

64 

 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

57  

6.4 N�mecký jazyk 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  N�mecký jazyk  
Kód a název oboru vzd�lávání: 63–41–M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 288 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Výuka cizím jazyk�m je významnou sou�ástí všeobecného vzd�lávání žák�. Rozši�uje a prohlubuje 
jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárove� vytvá�í základ pro jejich další 
jazykové i profesní zdokonalování. 
Ve výuce cizím jazyk�m je t�eba vedle zprost�edkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové v�do-
mosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást d�raz na motivaci žáka a jeho zájem o stu-
dium cizího jazyka. Je proto nezbytn� nutné používat metody sm��ující k propojení izolovaného škol-
ního prost�edí s reálným prost�edím existujícím mimo školu – využití multimediálních program� a in-
ternetu, navazování kontakt� se školami v zahrani�í, organizování vým�nných, výukových i poznáva-
cích zájezd�, zapojování žák� do projekt� a sout�ží. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 

Výuka cizím jazyk�m si tedy klade dva hlavní cíle: 
− komunikativní - cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 

cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je 
k efektivní ú�asti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m, 

− výchovn� vzd�lávací - p�ispívá k formování osobnosti žák�, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

Vzd�lávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání �eského a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede 
žáky k prohlubování komunika�ních kompetencí a sm��uje k osvojení takové úrovn� komunikativních 
jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1 Spole�ného evropského referen�ního rámce. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 9 vyu�ovacích hodin za studium. Hloubka probíraného 
u�iva je variabilní, ovliv�ují ji p�edevším vstupní v�domosti a dovednosti žák� a jejich intelektuální úro-
ve�. 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 3 h/týden 
 2. ro�ník 2 h/týden 
 3. ro�ník 2 h/týden 
 4. ro�ník 2 h/týden 

Obsahem výuky je systematické rozvíjení: 
− �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
− p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby (produktivn� si žák osvojí 5–6 

lexikálních jednotek za 1 vyu�ovací hodinu, celkem 500–600 lexikálních jednotek za rok), 
− v�etn� nejb�žn�jší frazeologie a odborné terminologie (20 %), mluvnice, zvukové a grafické 

stránky jazyka, 
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− zem�pisných poznatk� a jejich porovnání z oblasti reálií �eské republiky a zemí p�íslušné 
jazykové oblasti. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k nácviku: 

− kladného postoje k danému cizímu jazyku a zájmu o jeho znalost, 
− pot�eby celoživotního jazykového vzd�lávání, 
− prezentace výsledk� vlastní práce, 
− formování vlastního názoru na problémy b�žného života v souvislosti s p�íslušnou jazykovou  

oblastí, 
− hodnocení práce své i jiných, 
− d�v�ry ve vlastní schopnosti.  

�e�ové dovednosti: 
− spole�enské a zdvo�ilostní fráze (pozdrav, prosba, pod�kování, oslovení, p�edstavování, 

rozlou�ení) 
− vyjád�ení, od�vodn�ní a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz, 

možnost, nemožnost, nutnost, schopnost) 
− emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, p�ekvapení, obava, vd��nost, sympatie, 

lhostejnost) 
− morální stanovisko (omluva, odpušt�ní, pochvala, pokárání, lítost) 
− pokyn k �innosti (žádost, p�ání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporu�ení) 
− vlastní písemný projev a odpov�� (vzkaz, pozdrav, p�ání, blahop�ání, pozvání, osobní dopis, 

ú�ední dopis – žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika) 
− delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha apod.) 
− stru�né zaznamenání �teného textu �i slyšeného projevu, reprodukce 

Tematické okruhy 
− domov, rodina, mezilidské vztahy 
− osobní charakteristika 
− kultura a um�ní 
− sport, volný �as, bydlení, obchody a služby 
− stravování, pé�e o zdraví 
− cestování, doprava, ubytování 
− škola a studium, zam�stnání 
− �lov�k a spole�nost 
− p�íroda, životní prost�edí, podnebí, po�así, ro�ní období 
− v�da a technika 
− reálie �eské republiky a porovnání se zem�mi p�íslušné jazykové oblasti 
− práce a zam�stnání, p�íprava na povolání, budoucí profese, hledání zam�stnání (inzerce, žá-

dost o místo, životopis), pracovní hodnocení, nezam�stnanost, práce v zahrani�í 
− osobní a ú�ední dopisy, smlouvy, fax, e-mail, memo 
− obchod a trh (sjednání a pr�b�h služebního jednání, uzavírání smluv, zápis jednání apod.) 
− základní terminologie z oblasti pr�myslu, zem�d�lství, bankovnictví, pojiš�ovnictví apod. na 

základ� práce s texty 
− platební a dodací podmínky, reklama, export, import 
− doprava, služby, banky, veletrhy a výstavy 
− služební jednání, práce sekretá�ky 
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Reálie zemí p�íslušné jazykové oblasti 
− význam daného jazyka 
− reálie p�íslušných zemí (geografické údaje, historie, spole�ensko-politická charakteris-

tika, ekonomika a kultura) 
− život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzd�lání, práce, volný �as) 
− kultura, tradice a zvyky 
− forma státu, demokratické tradice 
− literatura a um�ní 
− autentické materiály (encyklopedie, noviny a �asopisy, filmy v p�vodním zn�ní, ITC - aktuál-

ní internetové stránky) 

Obchodní korespondence 
− dopis, fax, mail 
− formální úprava obchodního dopisu 
− základní frazeologie obchodní korespondence 
− poptávka a nabídka, odpov�� na nabídku 
− objednávka, potvrzení objednávky, vy�ízení objednávky, avízo 
− reklamace, vy�ízení reklamace, upomínka 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V sou�asném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzd�lávací pot�eby žák�.  
Vyu�ující se budou orientovat na: 

− metody slovní  - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní), 
 - dialogické metody (rozhovor, týmová práce, diskuse), 

 - metody písemných prací (písemná cvi�ení, kompozice), 
 - metody práce s u�ebnicí �i knihou, 
− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  - metody samostatné práce žák�, 
− metody názorn� demonstra�ní - projekce statická a dynamická, 
− motiva�ní �initele - za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením!), simula�ních metod, ve�ej-

né prezentace žák�, uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nad-p�edm�tového 
charakteru, mj. s cílem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z 
daných jazykových oblastí. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Známkování 
Základní formou hodnocení je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  1–5. Definice úrovn� 
v�domostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stup��m známek vychází z definic vnit�ního �ádu 
školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohled�uje se také roz-
sah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 
U písemných prací testových odpovídá  klasifika�ní stupnici 1–5 následující procentuální stupnice vychá-
zející z bodového systému: 

 100  %  -  90 % 1 
 89  %  -  75 % 2 
 74  %  -  54 % 3 
 53  %  -  41 % 4 
 40  %  -  0 % 5 
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D�raz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci jsou vedeni k objektivn� kritic-
kému sebehodnocení a sebeposuzování. Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení 
a následná spolupráce pedagog� s žáky, která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému od-
stran�ní. U�itelé budou rovn�ž motivovat žáky k práci s jazykovým portfoliem. 
Hodnocení spo�ívá v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému, 
event. procentuálního vyjád�ení.  

Významn�jší písemné práce: 
− 2 kontrolní písemné práce souvislé – 1 za pololetí,   
− gramatické testy opakovací a testy s poslechovým subtestem. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Komunikativní kompetence 
Žák : 

− se vyjad�uje p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentuje v souladu 
s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formuluje své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astní diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory dru-
hých, 

− písemn� zaznamenává podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovává p�im��en� náro�né texty na b�žná i odborná témata. 

Výuka cizím jazyk�m p�ispívá rovn�ž k realizaci následujících pr��ezových témat: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák : 

− dokáže se orientovat v masových médiích, využívá je, ale také kriticky hodnotí, u�í se být 
odolný v��i myšlenkové a názorové manipulaci, 

− umí jednat s lidmi, diskutuje o citlivých a kontroverzních otázkách, hledá kompromisní �eše-
ní, 

− je ochoten angažovat se nejen ve vlastní prosp�ch, ale i pro ve�ejné zájmy a ve prosp�ch lidí 
v jiných zemích a na jiných kontinentech, 

− váží si materiálních a duchovních hodnot a snaží se je chránit a zachovat pro budoucí genera-
ce, 

− je tolerantní a respektuje tradice a spole�enské zvyklosti daného socio-kulturního prost�edí, 
− aktivn� vystupuje proti projev�m rasové nesnášenlivosti a xenofobie. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák: 

− poznává sv�t a u�í se mu rozum�t, 
− chápe význam strategie udržitelného rozvoje sv�ta a seznamuje se s jejím zajiš�ováním 

v zemích dané jazykové oblasti, 
− chápe a respektuje nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák: 

− používá internet pro vyhledávání dopl�ujících informací a aktuálních údaj� z oblasti spole-
�ensko-politického a kulturního d�ní v zemích dané oblasti, 
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− využívá on-line u�ebnic a test� pro domácí samostudium. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Informa�ní technologie 
− Spole�enská kultura 
− Ob�anská nauka 
− Biologie 
− Písemná a elektronická komunikace 
− Právo 
− Ekonomika 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Základní informace o n�meckém jazyce 
− výslovnost 
− pozdravy 
− obraty p�i p�edstavování 

2. První kontakty 
− �len ur�itý a neur�itý 
− �asování sloves 
− slovosled ve v�t� oznamovací a tázací 

3. Rodina, p�átelé 
− sklo�ování podstatných jmen 
− �asování slovesa mít 
− základní �íslovky 
− zápor 

4. Nakupování 
− p�edložky se 3. pádem 
− p�edložky se 4. pádem 
− osobní zájmena, zájmena kdo, co  

5. Jídlo, pití 
− p�ivlast�ovací zájmena 
− vyjád�ení �eského sv�j 
− slovesa se zm�nou kmene v indikativu 
− rozkazovací zp�sob 

6. Bydlení 
− slabé sklo�ování podst. jmen 
− množné �íslo podstat. jmen 
− p�edložky se 3. a 4. pádem 
− vazba es gibt 

7. Volný �as 
− ukazovací zájmena 
− modální slovesa 
− ozna�ení míry, hmotnosti, množství, 
− záporná p�edpona un- 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

− rozumí jednoduchým souvislým projev�m 
(monologickým i dialogickým) ve standard-
ním �e�ovém tempu, 

− �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��e-
né texty, orientuje se v textu, 

− odhaduje význam neznámých výraz� podle 
kontextu a zp�sobu tvo�ení, 

− je schopen ústního i písemného projevu situ-
a�n� a tematicky zam��eného, 

− umí p�eložit text a používat slovníky, 
− st�ídá receptivní a produktivní �innosti, vede 

dialogy, 
− umí se p�edstavit, podat základní informace o 

sob�, své rodin� a zp�sobu života, 
− umí napsat jednoduchý osobní dopis. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 

− rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka, 
vyslovuje  

− hlásky co nejblíže p�irozené výslovnosti, 
− má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie daných tematických okruh�, 
− dodržuje základní pravopisné normy 
− se domluví v b�žných jednoduchých situa-

cích. 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 

− má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 
oblasti, 

− zná základní jídelní zvyklosti n�mecky mlu-
vících zemí, 

− orientuje se v oblasti kultury dané jazykové 

8. Koní�ky z oblasti kultury (hudba, film, 
�etba) 

− krátký osobní dopis 
− stylizace pozvánky 
− informace o významných osobnostech 

z oblasti kultury n�m. mluvících zemí 

96 
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oblasti. 9. Písemné práce 
− ohodnocení  
− práce s chybami 

 
 

Rozpis u�iva – 2. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Režim dne, týdenní plán 
− p�edpony odlu�itelné a neodl. 
− zvratná slovesa 
− �asové údaje  

2. Cestování 
− stup�ování p�íd. jmen a p�íslovcí 
− zem�pisné názvy 
− spojky sou�adné 
− Víde�, Berlín 

3. Životopis, plány do budoucna 
− minulý �as (préteritum) 
− sloveso werden 
− zájmena n�kdo, nikdo 

4. Lidé, koní�ky 
− min. �as (perfektum) 
− �íslovky základní, datum 
− zájmeno allein, selber 

5. Zdraví, nemoci 
− budoucí �as 
− slovosled v�ty vedlejší 
− perfektum modálních sloves 

6. Orientace ve m�st�, doprava 
− slovesné vazby 
− zájmenná p�íslovce 
− p�edložky se 4. pádem 
− p�edložka entlang 

7. Zam�stnání, pracovní místa 
− vynechávání �len� 
− zdvo�ilostní fráze 
− inzerát, žádost, pohovor 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

− rozumí souvislým projev�m ve standardním 
�e�ovém tempu, 

− �te s porozum�ním, orientuje se v textu, umí 
nalézt hlavní myšlenku, 

− odhaduje význam neznámých výraz� podle 
kontextu a zp�sobu tvo�ení, 

− je schopen ústního i písemného projevu situ-
a�n� a tematicky zam��eného, 

− formuluje vlastní myšlenky, 
− vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žn� p�ed-

vídatelných situacích, umí p�eložit text a po-
užívat slovníky, 

− vede dialogy, získává informace, 
− umí se zeptat na cestu a cestu vysv�tlit, 
− umí vest jednoduchý rozhovor p�i hledání 

pracovního místa. 
Jazykové prost�edky 
Žák: 

− dodržuje základní pravopisné  normy, 
− rozlišuje základ ní zvukové prost�edky jazy-

ka, 
− umí napsat životopis, inzerát, jednoduchou 

žádost o místo. 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 

− má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 
oblasti, 

− má informace o turisticky atraktivních oblas-
tech, 

− orientuje se v mapách hlavních m�st n�mec-
ky mluvících zemí. 

8. Písemné práce 
− hodnocení 
− práce s chybami 

64 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Kulturní život 
- prohlubování minulých �as� 
- po�ádek slov ve v�t� vedlejší, souv�tí, 
- postavení p�íslove�ných ur�ení 
- v�tný rámec,  

2. Móda, oblékání 
- sklo�ování podstat. jmen 
- p�ivlast�ovací a tázací zájmena 
- sklo�ování p�íd.jmen 
- slovesa holen, bringen, tragen, probieren, 

anprobieren 
3. V obchodním dom� 
- sklo�ování osobních zájmen 
- neur�itá zájmena 
- vyjád�ení záporu (�eské ješt� ne, už ne) 
- p�íslovce s irgend/-niergend 

4. Procházka Prahou 
- p�edložky se 3., 3. a 4., 4. pádem,  
- �íslovky základní a �adové, 
- datum 
- sm�rová p�íslovce 

5. Bydlení 
- zp�sobová slovesa 
- podm�t man a es 
- závislý infinitiv 
- použití Platz, Stelle, Ort 

6. Mezilidské vztahy 
- zvratná slovesa 
- p�edložky se 2. pádem 
- použití Ende, Schluss, endlich, schließlich 

7. Autentické texty 
- �etba ukázek, práce s textem 

8. Sport, sv�t sportu 
- údaje �asu, míry, vzdáleností, množství 
- nep�ímé otázky 
- v�ty zp�sobové, ú�inkové, 
- v�ty vztažné 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí souvislým projev�m (monologickým i 

dialogickým) ve standardním �e�ovém tempu, 
- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, umí 

nalézt hlavní myšlenku, 
- odhaduje význam neznámých výraz� podle 

kontextu a zp�sobu tvo�ení, 
- je schopen ústního i písemného projevu situ-

a�n� a tematicky zam��eného, 
- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žn� p�ed-

vídatelných situacích, umí p�eložit text a pou-
žívat slovníky, 

- st�ídá receptivní a produktivní �innosti 
- vede dialogy, 
- umí podat informace o hlavním m�st�, umí 

popsat sv�j byt, 
- domluví se p�i nákupech. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- v písemném projevu dodržuje základní pra-

vopisné normy, 
- umí napsat životopis, inzerát, jednoduchou 

žádost o místo. 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- má informace o turisticky atraktivních oblas-

tech, 
- orientuje se v mapách hlavních m�st n�mecky 

mluvících zemí. 9. Písemné práce 
- ohodnocení 
- práce s chybami 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Zdraví, zran�ní 
- prohlubování stup�ování p�ídavných jmen a 

p�íslovcí,  
- slovesa tun/machen 

2. Školství 
- slovesa akzeptieren -aufnehmen - empfan-

gen– annehmen, 
- infinitivní konstrukce s zu, 
- modální �ástice 

3. Rakousko 
- p�ídavná jména odvozená od zem�pisných 

názv� 
- jména obyvatelská 
- odlišnosti rakouské n�m�iny 
- spole�ná historie �ech� a Rakušan�  

4. Gastronomie 
- konjunktiv préterita 
- kondicionál 
- p�í�estí p�ítomné a minulé 
- zpodstatn�lá p�í�estí 

5. N�mecko 
- slovesné vazby 
- vazby podstatných a p�ídavných jmen 
- zlomky, desetinná �ísla 

6. Autentické texty 
- sou�asná tvorba pro mládež – výb�r n�m. 

píšících autor� 
7. Autentické texty 
- �etba ukázek, práce s textem 

8. Sport, sv�t sportu 
- údaje �asu, míry, vzdáleností, množství 
- nep�ímé otázky 
- v�ty zp�sobové, ú�inkové, 
- v�ty vztažné 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí souvislým projev�m(monologickým i 

dialogickým) ve standardním �e�ovém tempu, 
- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, umí 

nalézt hlavní myšlenku, 
- odhaduje význam neznámých výraz� podle 

kontextu a zp�sobu tvo�ení, 
- se vyjad�uje pohotov� ústn� i písemn� tém�� 

bezchybn�, 
- formuluje vlastní myšlenky, 
- st�ídá receptivní a produktivní �innosti 
- vede dialog u léka�e, 
- umí popsat �eské školství, 
- umí napsat obchodní dopis, vést p�ijímací po-

hovor. 
Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje zvukové prost�edky jazyka, vyslovuje 

srozumiteln� co nejblíže p�irozené spisovné 
výslovnosti, 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeolo-
gie daných tematických okruh�, 

- v písemném projevu dodržuje pravopisné nor-
my. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti (spole�enské,kulturní, geografické), 
- má znalosti o školských systémech N�mecka a 

Rakouska, 
- orientuje se v gastronomických a kulturních 

zvyklostech dané jazykové oblasti. 9. Písemné práce 
- ohodnocení 
- práce s chybami 

64 
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6.5 Konverzace v n�meckém jazyce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Konverzace v n�meckém jazyce 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 96 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Výuka cizím jazyk�m je významnou sou�ástí všeobecného vzd�lávání žák�. Rozši�uje a prohlubuje jejich 
komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárove� vytvá�í základ pro jejich další jazykové i 
profesní zdokonalování. 
Ve výuce cizím jazyk�m je t�eba vedle zprost�edkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové v�domosti 
gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást d�raz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího 
jazyka. Je proto nezbytn� nutné používat metody sm��ující k propojení izolovaného školního prost�edí 
s reálným prost�edím existujícím mimo školu – využití multimediálních program� a internetu, navazování 
kontakt� se školami v zahrani�í, organizování vým�nných, výukových i poznávacích zájezd�, zapojování 
žák� do projekt� a sout�ží. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� usnad�uje 
p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a nezávislost žáka. 
Výuka cizím jazyk�m si tedy klade dva hlavní cíle: 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a cíli, 
vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k efektivní 
�ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m, 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám jiných 
národ� a jejich respektování. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 3 vyu�ovacích hodin za studium. Napl� probíraného 
u�iva úzce souvisí, vychází a navazuje na u�ivo p�edm�tu N�mecký jazyk. Oba p�edm�ty se obsahov� 
vzájemn� prolínají.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 2. ro�ník 1 h/týden 
 3. ro�ník 1 h/týden 
 4. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k nácviku: 

− kladného postoje k danému cizímu jazyku a zájmu o jeho znalost, 
− pot�eby celoživotního jazykového vzd�lávání, 
− prezentace výsledk� vlastní práce, 
− formování si vlastního názoru na problémy b�žného života v souvislosti s p�íslušnou jazykovou  

oblastí, 
− hodnocení práce své i jiných, 
− d�v�ry ve vlastní schopnosti.  
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Výukové strategie (pojetí výuky): 
U�itelé budou v hodinách n�meckého jazyka využívat: 

− metody slovní  - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
 - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 
 - metody písemných prací (pís. cvi�ení, kompozice)  

- metody práce s u�ebnicí, cizojazy�nými knihami, s �asopisy 
- metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  
- metody samostatné práce žák� 

− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní 
 - metody expozi�ní 
 - metody fixa�ní 
 - metody aplika�ní 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením),  ve�ejné prezentace žák�, 
uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit p�edm�t p�esahujícího charakteru, mj. 
s cílem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazy-
kových oblastí. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice 1–5. 
Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází z definic 
vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohled�uje se 
také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. U písemných prací testových 
odpovídá klasifika�ní stupnici 1–5 následující procentuální stupnice:  

 100  %  -  90 % 1 
 89  %  -  75 % 2 
 74  %  -  54 % 3 
 53  %  -  41 % 4 
 40  %  -  0 % 5  

Významn�jší písemné práce: 2 strukturované písemné práce souvislé – 1 za pololetí. 

Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, která 
vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Komunikativní kompetence 
Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat v sou-
ladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
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− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 

 

Výuka cizím jazyk�m p�ispívá rovn�ž k realizaci následujících pr��ezových témat: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− se dokázal orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, u�il se být 
odolný v��i myšlenkové a názorové manipulaci, 

− um�l jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní �ešení, 
− byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prosp�ch, ale i pro ve�ejné zájmy a ve prosp�ch lidí 

v jiných zemích a na jiných kontinentech, 
− vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace, 
− byl tolerantní a respektoval tradice a spole�enské zvyklosti daného socio-kulturního prost�edí, 
− aktivn� vystupoval proti projev�m rasové nesnášenlivosti a xenofobie. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu rozum�t, 
− chápal význam strategie udržitelného rozvoje sv�ta a seznamoval se s jejím zajiš�ováním 

v zemích dané jazykové oblasti, 
− chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− používal internet pro vyhledávání dopl�ujících informací a aktuálních údaj� z oblasti spole-
�ensko – politického a kulturního d�ní v zemích dané oblasti, 

− využíval on – line u�ebnic a test� pro domácí samostudium. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− N�mecký jazyk 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Ob�anská nauka 
− Biologie 
− Informa�ní technologie 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Moje rodina, rodinný život, životopis 

2. Volný �as, koní�ky 

3. Režim dne 

4. D�m a byt 

5. Cestování, dopravní prost�edky 

6. Formy dopis� – soukromé, pracovní, 
obchodní 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí jednoduchým souvislým projev�m ve 

standardním �e�ovém tempu,  
- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, na-

lezne hlavní myšlenku, odhaduje význam ne-
známých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žn� p�ed-

vídatelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy typické pro každodenní život, 
- dokáže získávat a podávat informace, 
- dokáže se zeptat na cestu a cestu vysv�tlit, 
- podá zahrani�ním turist�m informace o hlav-

ním m�st�. 
Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka 

– intonace, p�ízvuk, fonetická redukce, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- v písemném projevu dodržuje základní pra-

vopisné normy, 
- napíše e-mail. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- má informace o turisticky atraktivních oblas-

tech, 
- orientuje se v map� dané jazykové oblasti. 

7. Opakování 

32 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Škola, školství v �eské republice a 
v N�mecku 

2. Obchody, nakupování 

3. Oble�ení, móda 

4. Kultura, kino, divadla 

5. Sport 

6. M�sto, ve kterém bydlím 

7. Tematické okruhy se zam��ením na 
studijní obor  

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m mo-

nologickým i dialogickým ve standardním �e-
�ovém tempu,  

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orientu-
je se v textu, nalezne hlavní myšlenku, odha-
duje význam neznámých výraz� podle kon-
textu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy p�i standardních životních situa-

cích, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka 

– intonace, fonetická redukce, v�tná melodie, 
- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 

výslovnosti, 
- dodržuje základní pravopisné normy. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- zná spole�enské zvyklosti, geografické a kul-

turní zajímavosti dané jazykové oblasti, 
- má informace o významných osobnostech 

n�mecké literatury a kultury. 

8. Opakování 

32 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. �eská republika 

2. N�mecky mluvící zem� 

3. �eská kuchyn� 

4. N�mecká kuchyn� 

5. Na nádraží, na letišti 

6. Nemoci, u léka�e 

7. Tematické okruhy se zam��ením na 
studijní obor  

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí souvislým projev�m monologickým i 

dialogickým ve standardním �e�ovém tempu,  
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orientu-

je se v textu, nalezne hlavní myšlenku, odha-
duje význam neznámých výraz� podle kon-
textu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka 

– intonace, p�ízvuk,  
- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 

výslovnosti, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- dodržuje základní pravopisné normy. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- používá b�žn� mapu dané jazykové oblasti, 
- orientuje se v mapách nejv�tších n�meckých 

m�st,  
- zná spole�enské zvyklosti, geografické a kul-

turní poznatky dané jazykové oblasti, 
- má informace o významných osobnostech 

n�mecké literatury a kultury, 
- orientuje se v gastronomických zvyklostech 

n�mecké jazykové oblasti. 

8. Opakování 

32 
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6.6 Ruský jazyk 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ruský jazyk  
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 288 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Výuka cizích jazyk� je významnou sou�ástí všeobecného vzd�lávání žák�. Rozši�uje a prohlubuje 
jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárove� vytvá�í základ pro jejich další 
jazykové i profesní zdokonalování. 
Ve výuce cizích jazyk� je t�eba vedle zprost�edkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové v�domos-
ti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást d�raz na motivaci žáka a jeho zájem o studium 
cizího jazyka. Je proto nezbytn� nutné používat metody sm��ující k propojení izolovaného školního 
prost�edí s reálným prost�edím existujícím mimo školu – využití multimediálních program� a interne-
tu, navazování kontakt� se školami v zahrani�í, organizování vým�nných, výukových i poznávacích 
zájezd�, zapojování žák� do projekt� a sout�ží. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 

Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 
− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 

cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je 
k efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m, 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

Vzd�lávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání �eského a prvního cizího jazyka ze základní 
školy, vede žáky k prohlubování komunika�ních kompetencí a sm��uje k osvojení takové úrovn� ko-
munikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1 Spole�ného evropského referen�-
ního rámce. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 9 vyu�ovacích hodin za studium. Hloubka probíra-
ného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji p�edevším vstupní v�domosti a dovednosti žák� a jejich intelektu-
ální úrove�. 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 3 h/týden 
 2. ro�ník 2 h/týden 
 3. ro�ník 2 h/týden 
 4. ro�ník 2 h/týden 

Obsahem výuky je systematické rozvíjení 
− �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
− p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby (produktivn� si žák osvojí 5–6 

lexikálních jednotek za 1 vyu�ovací hodinu, celkem 500–600 lexikálních jednotek za rok) 
v�etn� nejb�žn�jší frazeologie a odborné terminologie (20 %), mluvnice, zvukové a grafické 
stránky jazyka, 
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− zem�pisných poznatk� a jejich porovnání z oblasti reálií �eské republiky a zemi p�íslušné ja-
zykové oblasti. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k nácviku: 

− kladného postoje k danému cizímu jazyku a zájmu o jeho znalost, 
− pot�eby celoživotního jazykového vzd�lávání, 
− prezentace výsledk� vlastní práce, 
− formování si vlastního názoru na problémy b�žného života v souvislosti s p�íslušnou jazyko-

vou oblastí, 
− hodnocení práce své i jiných, 
− vytvá�ení portfolia a databáze svých znalostí, 
− d�v�ry ve vlastní schopnosti.  

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Vyu�ující budou v hodinách ruského jazyka využívat: 

− metody slovní - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
 - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 

 - metody písemných prací (písemná cvi�ení, testy, kompozice) 
 - metody práce s u�ebnicí �i knihou 
− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� - metody samostatné práce žák� 
− metody názorn� demonstra�ní 
− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní 

 - metody expozi�ní 
 - metody fixa�ní 

 - metody aplika�ní 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením!), ve�ejné prezentace žák�, 
uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s cí-
lem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1–5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází 
z definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 
U písemných prací testových odpovídá klasifika�ní stupnici 1–5 následující procentuální stupnice 
vycházející z bodového systému. 

 100  %  -  90 % 1 
 89  %  -  75 % 2 
 74  %  -  54 % 3 
 53  %  -  41 % 4 
 40  %  -  0 % 5 

Významn�jší písemné práce: 
− 2 kontrolní písemné práce souvislé – 1 za pololetí, gramatické testy opakovací. 
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Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, která 
vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Komunikativní kompetence 
Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat 
v souladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, u�il se být 
odolný v��i myšlenkové a názorové manipulaci, 

− um�l jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní �e-
šení, 

− byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prosp�ch, ale i pro ve�ejné zájmy a ve prosp�ch lidí 
v jiných zemích a na jiných kontinentech, 

− vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí gene-
race, 

− byl tolerantní a respektoval tradice a spole�enské zvyklosti daného sociokulturního prost�edí, 
− aktivn� vystupoval proti projev�m rasové nesnášenlivosti a xenofobie. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu rozum�t, 
− chápal význam strategie udržitelného rozvoje sv�ta a seznamoval se s jejím zajiš�ováním 

v zemích dané jazykové oblasti, 
− chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− používal internet pro vyhledávání dopl�ujících informací a aktuálních údaj� z oblasti  
spole�ensko – politického a kulturního d�ní v zemích dané oblasti, 

− využíval on – line u�ebnic a test� pro domácí samostudium. 

�lov�k a sv�t práce 
− vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech 
− verbální a neverbální komunikace p�i d�ležitých jednáních 
− komunikace s potencionálními zam�stnavateli 
− rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 
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Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský  zem�pis 
− Ob�anská nauka 
− Biologie 
− Informa�ní technologie 
− Ekonomika 

 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Lidé 
- p�edstavení se  
- výslovnost, p�ízvuk, azbuka- grafická 

podoba a pravopis 
- pozdravy, seznámení 
- intonace  tázacích a oznamovacích v�t 
- �íslovky 1 – 10 
- telefonní rozhovory 
- odkud kdo je, kde bydlí 
- v�k, národnost 
- znalost jazyk� 
- pod�kování, omluva 
- �íslovky 11 – 20 
- �asování sloves v p�ít. �ase 
- zápor u sloves 
- �asování sloves s pohyblivým p�ízvukem 
- �íslovky 30 – 90, 100 – 900 
- podstatná jména v 1. – 3. pád� 
- osobní zájmena v 1. a 3. p.  

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- p�edstaví sebe, podá základní informace o 

sob�, své rodin� o zp�sobu života, 
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im�-
�ené texty, orientuje se v textu, 

- odhaduje význam neznámých výraz� podle 
kontextu, 

- rozumí jednoduchým souvislým projev�m – 
monologickým i dialogickým – ve standard-
ním tempu, 

- p�eloží jednoduchý text a používá slovníky, 
- vede dialogy,  
- vede telefonní rozhovor. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje základní zvukovou stránku jazyka, 
- vyslovuje co nejblíže p�irozené výslovnosti, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie v rozsahu daných tematických okruh�, 
- dodržuje základní pravopisné normy, 
- se domluví v b�žných jednoduchých situa-

cích, 
- napíše seznamovací inzerát. 

2. Rodina 
- rodinní p�íslušníci,kde studují, pracují 
- p�ivlast�ovací zájmena 
- povolání – �ím kdo je, chce být 
- názvy profesí + slov. pracovat 
- �asování sl. chtít 
- výslovnost, intonace 

3. Volný �as 
- co kdo (rád) d�lá ve volném �ase 
- p�ijetí a odmítnutí pozvání 
- výslovnost  
- �asování sloves – se skup. – ova- /-eva-, 

se zm�nou kmen souhl., zvratných sloves 
- slovesné vazby hrát co, hrát na 
- chceme se seznámit, chceme si dopiso-

vat, 
- jak napsat seznamovací inzerát 
- slovesné vazby  
- sklo�ování osobních zájmen 

 

4. Opakování 

96 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky 
Hod. 
dotace 

1. Škola 
- zápis do jazykového kurzu 
- orientace ve školní budov� 
- �adové �íslovky 
- vyjad�ování data 
- minulý �as – kde kdo byl a co d�lal  
- vykání 
- p�edložkové vazby 
- rozvrh hodin, p�edm�ty, známky 
- sklo�ování zájmen kdo, co 
- sklo�ování podstat.jmen muž. a žen. rodu 

v jed. �. 
2. Orientace ve m�st� 
- dopravní prost�edky 
- jak se zeptat na cestu 
- hledání místa, pomoc p�i hledání 
- �asování sloves jet, moci 
- infinitivní v�ty 

3. V obchodním centru  
- co komu koupit, co si kdo koupí (koupil) 
- kolik co stojí 
- co komu sluší (nesluší) 
- �asování sloves koupit, zeptat se, vzít 
- 1. a 2. pád mn. �. podstat. jmen 

4. Moskva. Petrohrad 
- zajímavá místa Moskvy a Petrohradu 
- kdo tam chce jet a co si chce prohlédnout 
- sklo�ování podstat. jmen st�edního rodu 

v jed. �. 
- nesklonná podst. jména 
- vazby s p�edložkami 

5. Praha 
- zajímavá místa v Praze  
- informace o Praze pro zahrani�ní hosty 
- sklo�ování podstat. jmen v množ. �ísle 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí souvislým projev�m ve standardním 
�e�ovém tempu,  

- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, na-
lezne hlavní myšlenku, odhaduje význam ne-
známých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží odpovídající text a používá slovníky, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace, 
- dokáže se zeptat na cestu a cestu vysv�tlit, 
- domluví se p�i nákupech,  
- podá zahrani�ním turist�m informace o hlav-

ním m�st�. 
Jazykové prost�edky 
Žák: 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- v písemném projevu dodržuje základní pra-

vopisné normy, 
- napíše e-mail. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- má informace o turisticky atraktivních oblas-

tech, 
- orientuje se v mapách dvou nejv�tších rus-

kých m�st.  
6. Opakování 

64 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m mo-

nologickým i dialogickým ve standardním �e-
�ovém tempu, 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orientu-
je se v textu, nalezne hlavní myšlenku, odha-
duje význam neznámých výraz� podle kon-
textu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka 

– intonace, p�ízvuk, 
- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 

výslovnosti, 
- dodržuje základní pravopisné normy. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- zná spole�enské zvyklosti, geografické a kul-

turní poznatky dané jazykové oblasti, 
- má informace o významných osobnostech 

ruské literatury a kultury. 

 64 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí souvislým projev�m monologickým i 

dialogickým ve standardním �e�ovém tempu,  
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orientu-

je se v textu, nalezne hlavní myšlenku, odha-
duje význam neznámých výraz� podle kon-
textu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší text a používá slovníky, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka 

(intonace, p�ízvuk), 
- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 

výslovnosti, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- dodržuje základní pravopisné normy. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- zná spole�enské zvyklosti, geografické a kul-

turní poznatky dané jazykové oblasti, 
- má informace o významných osobnostech 

ruské literatury a kultury, 
- orientuje se v gastronomických zvyklostech 

ruské jazykové oblasti. 

 64 

Rozpis u�iva pro 3. a 4. ro�ník bude vycházet a �erpat z u�ebnic Raduga 3, 4, které vyjdou postupn� 
ve škol. roce 2009/2010 a 2010/2011. 
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6.7 Konverzace v ruském jazyce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Konverzace v ruském jazyce 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie  
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 96 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Výuka cizích jazyk� je významnou sou�ástí všeobecného vzd�lávání žák�. Rozši�uje a prohlubuje 
jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zárove� vytvá�í základ pro jejich další 
jazykové i profesní zdokonalování. 
Ve výuce cizích jazyk� je t�eba vedle zprost�edkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové v�domos-
ti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást d�raz na motivaci žáka a jeho zájem o studium 
cizího jazyka. Je proto nezbytn� nutné používat metody sm��ující k propojení izolovaného školního 
prost�edí s reálným prost�edím existujícím mimo školu – využití multimediálních program� a interne-
tu, navazování kontakt� se školami v zahrani�í, organizování vým�nných, výukových i poznávacích 
zájezd�, zapojování žák� do projekt� a sout�ží. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 
cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je 
k efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m, 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 3 vyu�ovacích hodin za studium. Napl� probírané-
ho  u�iva úzce souvisí, vychází a navazuje na u�ivo p�edm�tu Ruský jazyk. Oba p�edm�ty se obsahov� 
vzájemn� prolínají.  

Po�et vyu�ovacích hodin: 2. ro�ník 1 h/týden 
 3. ro�ník 1 h/týden 
 4. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k nácviku: 

− kladného postoje k danému cizímu jazyku a zájmu o jeho znalost, 
− pot�eby celoživotního jazykového vzd�lávání, 
− prezentace výsledk� vlastní práce, 
− formování si vlastního názoru na problémy b�žného života v souvislosti s p�íslušnou jazyko-

vou  
oblastí, 

− hodnocení práce své i jiných, 
− vytvá�ení portfolia a databáze svých znalostí, 
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− d�v�ry ve vlastní schopnosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
U�itelé budou v hodinách konverzace využívat: 

− metody slovní  - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní), 
 - dialogické metody (rozhovor, týmová práce), 
 - metody písemných prací (písemná cvi�ení, kompozice), 
 - metody práce s u�ebnicí, cizojazy�nými knihami, s �asopisem 

− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� - metody samostatné práce žák�, 
− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní, 

 - metody expozi�ní, 
 - metody fixa�ní, 
 - metody aplika�ní, 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením!), ve�ejné prezentace žák�, 
uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s cí-
lem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1–5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází 
z definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 
U písemných prací testových odpovídá klasifika�ní stupnici 1–5 následující procentuální stupnice: 

 100  %  -  90 % 1 
 89  %  -  75 % 2 
 74  %  -  54 % 3 
 53  %  -  41 % 4 
 40  %  -  0 % 5 

Významn�jší písemné práce: 
− 2 strukturované písemné práce souvislé – 1 za pololetí 

Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, 
která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Komunikativní kompetence 
Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat 
v souladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 
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Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− se dokázal orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, u�il se být 
odolný v��i myšlenkové a názorové manipulaci, 

− um�l jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní �e-
šení, 

− byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prosp�ch, ale i pro ve�ejné zájmy a ve prosp�ch lidí 
v jiných zemích a na jiných kontinentech, 

− vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí gene-
race, 

− byl tolerantní a respektoval tradice a spole�enské zvyklosti daného sociokulturního prost�edí, 
− aktivn� vystupoval proti projev�m rasové nesnášenlivosti a xenofobie. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu rozum�t, 
− chápal význam strategie udržitelného rozvoje sv�ta a seznamoval se s jejím zajiš�ováním 

v zemích dané jazykové oblasti, 
− chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 
používal internet pro vyhledávání dopl�ujících informací a aktuálních údaj� z oblasti  
spole�ensko – politického a kulturního d�ní v zemích dané oblasti, využíval on – line u�ebnic a test� 
pro domácí samostudium. 
 
�lov�k a sv�t práce: 

− vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech 
− verbální a neverbální komunikace p�i d�ležitých jednáních 
− komunikace s potencionálními zam�stnavateli 
− rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ruský jazyk 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský  zem�pis 
− Ob�anská nauka 
− Biologie 
− Informa�ní technologie 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.do
tace 

1. Moje rodina, rodinný život, životopis 

2. Volný �as, koní�ky 

3. Režim dne 

4. D�m a byt 

5. Cestování, dopravní prost�edky 

6. Formy dopis� – soukromé, pracovní, 
obchodní 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí jednoduchým souvislým projev�m ve 

standardním �e�ovém tempu,  
- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, na-

lezne hlavní myšlenku, odhaduje význam ne-
známých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží odpovídající text a používá slovníky, 
- vede dialogy typické pro každodenní život, 
- dokáže získávat a podávat informace, 
- dokáže se zeptat na cestu a cestu vysv�tlit, 
- podá zahrani�ním turist�m informace o hlav-

ním m�st�. 
Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka 

– intonace, p�ízvuk, fonetická redukce, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- v písemném projevu dodržuje základní pra-

vopisné normy, 
- napíše e-mail. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- má informace o turisticky atraktivních oblas-

tech, 
- orientuje se v map� dané jazykové oblasti. 

7. Opakování 

32 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Škola, školství v �eské republice a v 
Rusku 

2. Obchody, nakupování 

3. Oble�ení, móda 

4. Kultura, kino, divadla 

5. Sport 

6. M�sto, ve kterém bydlím 

7. Tematické okruhy se zam��ením na stu-
dijní obor  

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m mono-

logickým i dialogickým ve standardním �e�o-
vém tempu , 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orientuje 
se v textu, nalezne hlavní myšlenku, odhaduje 
význam neznámých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných p�ed-

vídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší text a používá slovníky, 
- vede dialogy p�i standardních životních situa-

cích, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeolo-

gie k daným tematickým okruh�m, 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka – 

intonace, p�ízvuk, fonetická redukce, 
- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 

výslovnosti, 
- dodržuje základní pravopisné normy. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- zná spole�enské zvyklosti, geografické a kul-

turní poznatky dané jazykové oblasti, 
- má informace o významných osobnostech ruské 

literatury a kultury. 

8. Opakování 

32 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. �eská republika 

2. �eská kuchyn� 

3. Ruská federace 

4. Ruská kuchyn� 

5. Na nádraží, na letišti 

6. Nemoci, u léka�e 

7. Tematické okruhy se zam��ením na 
studijní obor  

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí souvislým projev�m monologickým i 

dialogickým ve standardním �e�ovém tempu, 
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orientu-

je se v textu, nalezne hlavní myšlenku, odha-
duje význam neznámých výraz� podle kon-
textu, 

- formuluje vlastní myšlenky 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší a odborný text s pomocí 

slovníku, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka 

– intonace, fonetická redukce, p�ízvuk,  
- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 

výslovnosti, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie k daným tematickým okruh�m, 
- dodržuje základní pravopisné normy. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- používá b�žn� mapu dané jazykové oblasti, 
- orientuje se v mapách dvou nejv�tších rus-

kých m�st,  
- zná spole�enské zvyklosti, geografické a kul-

turní poznatky dané jazykové oblasti, 
- má informace o významných osobnostech 

ruské literatury a kultury, 
- orientuje se v gastronomických zvyklostech 

ruské jazykové oblasti. 

8. Opakování 

32 
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6.8 Ob�anská nauka 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ob�anská nauka 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Žáci jsou schopni využívat spole�enskov�dní v�domosti a dovednosti v praktickém život�. Dokážou 
formulovat v�cn�, pojmov� a formáln� správn� názory na sociální, politické, etické a filozofické otáz-
ky. Umí p�ijmout odpov�dnost za své chování, jsou ochotni angažovat se pro ve�ejný zájem, dodržují 
správné zásady spole�enské etikety. 

Charakteristika u�iva: 
P�edm�t usiluje o integraci spole�enskov�dních disciplín do tématických celk�. Soust�e�uje pozornost 
na psychologii �innosti, motivaci lidského chování a sociální vztahy, objas�uje význam osobního po-
tenciálu, umož�uje sestavit osobní i pracovní cíle a vytvo�it plán rozvoje vlastní osobnosti. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  4. ro�ník  1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žák si váží hodnot lidské práce, vystupuje proti všem projev�m nesnášenlivosti, dokáže ctít identitu 
jiných lidí, usiluje o zachování a zdokonalování demokratických p�ístup�, snaží se chránit životní pro-
st�edí. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− opakování u�iva, 
− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− prezenta�ní schopnosti, 
− diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života, 
− analýzu zásadních problém� sv�ta, 
− práci ve skupinách. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
− zpracování a rozbor referátu, 
− dovednost výstižn� formulovat své názory, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
− schopnost používat relevantní informace p�i diskusích, 
− správné použití odborné terminologie. 
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P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Výuka ob�anské nauky rozvíjí komunika�ní dovednosti prost�ednictvím diskusí, schopnost formulovat 
názory a postoje, respekt k odlišným názor�m. P�edm�t soust�e�uje pozornost na kritické myšlení a 
stimuluje žáka ke schopnosti p�ipravit ve�ejnou prezentaci na klí�ová témata spole�enskov�dních dis-
ciplín. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil základní hodnoty a principy demokracie, 
− um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života, 
− respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování, 
− dokázal se orientovat v sociálních vztazích, 
− respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu porozum�t, 
− cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí, 
− pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací, 
− um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program�, 
− dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, 
− si vážil hodnot lidské práce, 
− byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin, 
− objasnil základní aspekty ekonomické situace státu, 
− popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Spole�enská kultura 
− Sociologie 
− Politologie 
− Psychologie 
− Právo 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 4.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− dokáže vymezit faktory socializa�ního proce-

su, 
− rozumí typologii osobnosti, 
− je schopen charakterizovat formy pospolitého 

života, 
− dokáže se orientovat v pojmech spolupráce, 

soupe�ení, 
− umí vymezit p�edpoklady efektivní týmové 

spolupráce, 
− dokáže pojmenovat sociáln� patol. jevy, 
− dokáže vymezit soc. strukturu �eské spole�-

nosti, sociální klima, 
− je schopen definovat sociální status, sociální 

roli ve spole�nosti. 

1. �lov�k v lidském spole�enství 
− socializa�ní proces 
− typologie osobnosti 
− formy pospolitosti 
− kooperace 
− sociáln� patologické jevy 
− ob�anská spole�nost 

Žák: 
- vymezí pojem osobnost, její utvá�ení, 
- porozumí temperamentové typologii, 
- je schopen analyzovat aktiva�ní a motiva�ní 

vlastnosti, charakter a schopnosti v�etn� inte-
ligence, 

- správn� vyhodnotí emo�ní projevy, 
- je schopen uvést p�íklady poznávacích a pa-

m��ových proces�, 
- dokáže posoudit zvyklosti a tendence ovliv-
�ující prožívání, 

- popíše základní druhy psychických poruch 
osobnosti.  

2. Psychologie osobnosti 
- pojetí osobnosti 
- periodizace lidského vývoje 
- formy prožívání 
- aktivace a motivace 
- pam��, pozornost 
- psychické poruchy 

Žák: 
- vysv�tlí, jaké otázky �eší filosofie, 
- dovede pracovat s obsahov� dostupnými tex-

ty, 
- debatuje o praktických filosofických otázkách 

(ze života kolem sebe, z kauz známých 
z médií), 

- seznámí se s vývojem filosofie (starov�ká 
filosofie, st�edov�ká filosofie, renesance, n�-
mecká filosofie, �eská filosofie, pragmatis-
mus a jiné filosofické sm�ry). 

3. �lov�k a sv�t (praktická filosofie) 
- starov�k 
- st�edov�k 
- renesance 
- novov�ká filosofie 
- n�mecká klasická filosofie 
- �eská filosofie 
- nové tendence ve vývoji filosofie 

32 
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6.9 Psychologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Psychologie 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Psychologie umož�uje pochopit význam základních pojm� v oblasti psychologie, rozlišit nej�ast�jší 
omyly v posuzování druhých a identifikovat typologii chování. 

Charakteristika u�iva: 
Žáci budou seznámeni se základními pojmy z oblasti psychologie osobnosti, zejména s typologií tem-
peramentu, aktiva�ními a motiva�ními vlastnostmi, vztahov�-postojovými vlastnostmi, schopnostmi a 
charakterem. Žáci budou schopni objasnit poznávací procesy, pam��, pozorování. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  2. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Rozvíjet sebed�v�ru, toleranci, nezávislost, odolnost v��i stresu, porozum�t citovým vztah�m, empa-
tii, rozeznat své motivy, schopnosti, pocity a hodnoty. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− prezenta�ní schopnosti, 
− diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života, 
− �ešení modelových situací, 
− využití publikace podporující aktivní sociální u�ení: „Vím, co chci“, 
− práci ve skupinách. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 
− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti psychologie, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− schopnost aplikace zásad asertivity v modelových situacích, 
− zpracování a rozbor referátu, 
− dovednost výstižn� formulovat své názory, 
− schopnost �ešit testy osobnosti s d�razem na verbální a analytické schopnosti, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
− schopnost používat relevantní informace p�i diskusích, 
− správné použití odborné terminologie z oblasti psychologie osobnosti. 
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P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

P�edm�t p�ispívá k rozvoji komunikativních dovedností a jejich aplikaci v praxi. Žák je schopen ovlá-
dat své emoce, správn� posoudit citové stavy, umí pomáhat p�i �ešení konfliktních situací, dokáže 
identifikovat labilní jedince, umí se správn� orientovat v sociálních vztazích. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil základní hodnoty a principy demokracie, 
− um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života, 
− respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování, 
− dokázal se orientovat v sociálních vztazích, 
− respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu porozum�t, 
− cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí, 
− pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací, 
− um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program�, 
− dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, 
− si vážil hodnot lidské práce, 
− byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin, 
− objasnil základní aspekty ekonomické situace státu, 
− popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Spole�enská kultura 
− Sociologie 
− Politologie 
− Ob�anská nauka 
− Právo 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- vymezí pojem osobnost, její utvá�ení, 
- porozumí temperamentové typologii, 
- je schopen analyzovat aktiva�ní a motiva�ní 

vlastnosti, charakter a schopnosti v�etn� inte-
ligence, 

- správn� vyhodnotí emo�ní projevy, 
- je schopen uvést p�íklady poznávacích a pa-

m��ových proces�, 
- dokáže posoudit zvyklosti a tendence ovliv-
�ující prožívání, 

− popíše základní druhy psychických poruch 
osobnosti. 

1. Psychologie osobnosti 
- osobnost �lov�ka 
- typologie temperamentu 
- aktivace a motivace 
- city, emoce 
- pam��, poznávání 
- formy prožívání 
- psychické poruchy 

Žák: 
- umí zpracovat biografickou SWOT analýzu, 
- porozumí zp�tné vazb�, 
- dokáže analyzovat komplimenty, 
- je schopen odolávat manipulativnímu chová-

ní, 
- je odolný v��i stresu a zát�žovým situacím, 
- aplikuje asertivní chování v pracovním proce-

su. 

2. Psychologie práce 
- SWOT analýza 
- význam zp�tné vazby 
- zát�žové situace 
- asertivní chování 

32 

  

6.10 Politologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Politologie 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Politologie p�ipravuje žáky na aktivní a odpov�dný život v demokratické spole�nosti, kultivuje histo-
rické v�domí, rozvíjí kritické myšlení žák�, podporuje diskusi o aktuálních otázkách spole�enského 
vývoje. 

Charakteristika u�iva: 
Vysv�tlení úlohy státu a jeho funkcí, seznámení se strukturou politického systému �eské republiky, 
objasn�ní významu �eské Ústavy, obhajoba Listiny základních práv a svobod, analýza ideologií poli-
tických stran, objasn�ní postavení �eské republiky v Evrop�. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  3. ro�ník 1 h/týden 
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Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žáci respektují lidská práva a svobody, jednají v souladu s humanitou a vlastenectvím, vystupují proti 
intoleranci, rasismu, etnické �i náboženské nesnášenlivosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− prezenta�ní schopnosti, 
− posilování mediální gramotnosti, 
− diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života, 
− analýzu zásadních problém� sv�ta, 
− práci ve skupinách. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
− zpracování a rozbor referát�, 
− dovednost výstižn� formulovat své názory, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
− tvorbu samostatného úsudku a argumentace, 
− schopnost používat relevantní informace p�i diskusích, 
− správné použití odborné terminologie. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Výuka politologie rozvíjí komunika�ní dovednosti prost�ednictvím diskusí, schopnost formulovat 
názory a postoje, respekt k odlišným názor�m. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil základní hodnoty a principy demokracie, 
− um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života, 
− respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování, 
− dokázal se orientovat v sociálních vztazích, 
− respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu porozum�t, 
− cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí, 
− pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 
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Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací, 
− um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program�, 
− dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, 
− si vážil hodnot lidské práce, 
− byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin, 
− objasnil základní aspekty ekonomické situace státu, 
− popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Spole�enská kultura 
− Sociologie 
− Ob�anská nauka 
− Psychologie 
− Právo 
− Ekonomika 

II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
− dovede charakterizovat demokratické princi-

py, 
− umí objasnit význam práv a svobod, 
− jedná v souladu s humanitou a vlastenectvím, 
− ctí identitu jiných lidí, 
− vystupuje proti p�edsudk�m, 
− je schopen uvést p�íklady funkcí obecní a 

krajské samosprávy, 
− vysv�tlí, jaké projevy jsou považovány za 

politický extremismus. 

1. �lov�k jako ob�an 
- principy demokracie 
- Základní listina práv a svobod 
- Ústava �R 
- samospráva obcí a m�st 
- politické ideologie 

Žák: 
- popíše a charakterizuje soudobé problémy 

sv�ta, 
- objasní postavení �eské republiky v Evrop�, 
- charakterizuje priority EU, 
- vysv�tlí zapojení �R do mezinárodních struk-

tur, 
- dovede specifikovat nejvýznamn�jší meziná-

rodní organizace, 
- je schopen se orientovat v zásadních otázkách 

mezinár. politiky, 
- debatuje o projevech globalizace. 

3. Soudobý sv�t 
- globalizace 
- mezinárodní politika 
- význam diplomacie 
- úloha mezinárodních organizací 

32 
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6.11 Právo 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Právo 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní : denní 
Celková hodinová dotace:  96 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Cílem tohoto p�edm�tu je nau�it žáky pracovat s obecnými pojmy práva a získání právního v�domí, 
p�ipravit je na vysokoškolské metody studia.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 3. ro�ník  1 h/týden 
 4. ro�ník  2 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

− k postupnému osvojení v�domostí a dovedností vytvá�ejících základ ekonomického vzd�lání, 
− k samostatnému uvažování a hodnocení právních jev�, 
− k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat informace v sou�innosti 

s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
− k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
− k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
− k odpov�dnému rozhodování a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i ostatních ob�a-

n�, 
− k uv�dom�ní si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zam�stnaneckým pom�rem. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách práva budou využívány následující metody a formy práce: 

− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, internet, 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
− práce s aktuálními formulá�i, 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
− samostatná i skupinová práce, 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
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− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma a práce s informacemi.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Využívání prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií a efektivní práce 
s informacemi 
Absolventi budou schopni: 

− pracovat s osobním po�íta�em a s dalšími prost�edky informa�ních a komunika�ních technolo-
gií, 

− pracovat s b�žným základním a aplika�ním programovým vybavením, 
− u�it se používat nový aplika�ní software, 
− komunikovat elektronickou poštou a využívat další prost�edky on-line a off-line komunikace, 
− získávat informace z otev�ených zdroj�, zejména pak z celosv�tové sít� Internet, 
− pracovat s informacemi, a to p�edevším s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních 

technologií. 

Kompetence k pracovnímu uplatn�ní 
Absolventi budou: 

− mít p�ehled o možnostech uplatn�ní na trhu práce v daném oboru a povolání, 
− mít reálnou p�edstavu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnos-

tech profesní kariéry,  
− znát požadavky zam�stnavatel� na pracovníky a srovnávat je se svými p�edpoklady; být 

p�ipraveni p�izp�sobit se zm�n�ným pracovním podmínkám, 
− dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a 

zprost�edkovatelských služeb, 
− um�t vhodn� komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, 
− znát práva a povinnosti zam�stnavatel� a pracovník�, 
− osvojit si základní v�domosti a dovednosti pot�ebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských ak-

tivit. 

Ob�anské kompetence 
P�edm�t právo rozvíjí zejména: 

− odpov�dné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání, 
− dodržování zákon� a pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí, 
− jednání v souladu s morálními principy, uplat�ování demokratického p�ístupu, 
− zájem o spole�enské a politické d�ní u nás i ve sv�t�, 
− um�ní myslet kriticky, tvorbu vlastního úsudku, schopnost diskuse s jinými lidmi. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky je hodnotili, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompro-

misní �ešení, 
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− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich a 
vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

− nau�it žáky pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ekonomie 
- Ekonomika 
- Spole�enské v�dy 
- Marketing a management 
- ICT 
- Obchodní korespondence 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- vysv�tlí pojem právo, stát, 
- vysv�tlí p�íklady právních vztah� a jejich prv-

k�,  
- popíše orgány moci zákonodárné a výkonné a 

soustavu soud� v �R, 
- vysv�tlí pojem vlastnictví, zp�sob jeho ochrany 

a jeho omezení (nap�. vyvlastn�ní, sousedské 
vztahy), dovede hájit své spot�ebitelské zájmy, 
nap�. podáním reklamace,  

- popíše práva a povinnosti mezi rodi�i a d�tmi, 
mezi manžely, je schopen ur�it, kde v p�ípad� 
narušení tohoto vztahu hledá pomoc, 

- objasní postupy p�i protiprávním jednání, roz-
pozná konkrétní orgány �inné v trestním �ízení, 
zná postup v p�ípad�, že se stane pachatelem 
protiprávního jednání, jeho sv�dkem �i ob�tí,  

- rozpozná rozd�lení ú�adu v �R, je schopen 
vymezit základní kompetence orgán� obce.  

1. �lov�k a právo  
- právo, stát, spravedlnost 
- právní �ád v �R, právní vztahy 
- ústavní právo 

moc zákonodárná, výkonná a soudní v �R 
- ob�anské právo 

v�cná práva, vlastnictví, odpov�dnost za 
škodu 

- rodinné právo 
rodina, manželství, výchova d�tí 

- trestní právo  
trestní odpov�dnost, tresty a ochranná 
opat�ení, kriminalita páchaná mladistvými 

- správní právo 
správní �ízení, kompetence obcí 

32 

 
 

II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- vysv�tlí pojem podnikatel, podnikání, 
- rozlišuje druhy živnosti, ví, jak živnostenské 

oprávn�ní získat, 
- popíše typy jednotlivých obchodních spole�-

ností, ví, kdy jsou registrovány a jaká je funk-
ce daného registru, 

- orientuje se v obchodním zákoníku a na strán-
kám justice – obchodní rejst�ík a insolventní 
rejst�ík.  

1. Evidence podnikatelských subjekt�, 
organizace, podnik, právní úprava 
podnikání 

- podnikatel, podnikání  
- obchodní rejst�ík, živnostenský rejst�ík 
- ziskové a neziskové organizace  
- ukon�ení podnikání 

Žák: 
- orientuje se v obsahu vybraných obchodních 

smluv, porovná nejb�žn�jší dodací a platební 
podmínky. 

2. Prodejní �innost, obchodní závazkové 
vztahy 

- obchodní závazkové vztahy, jejich vznik, 
zm�na, zajišt�ní a zánik 

- kupní smlouva, smlouva a o dílo a další 
základní typy pojmenovaných smluv  

64 
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Žák: 
- orientuje se v možnostech a výb�ru zam�st-

nanc� z hlediska zam�stnance i zam�stnavate-
le, 

- je schopen p�ipravit se na p�ijímací pohovor, 
- zná, v p�ípad� nezam�stnanosti, jaké má po-

vinnosti v��i ú�adu práce a státu, 
- zpracuje základní písemnosti, zejména pra-

covní smlouvu, dohodu o ukon�ení práce a 
výpov��, 

- orientuje se v právech a povinnostech zam�st-
nance a zam�stnavatele, 

- vyhledá p�íslušnou úpravu v zákoníku práce, 
- orientuje se ve mzdové oblasti, provádí mzdo-

vé výpo�ty. 

3. Zabezpe�ení hlavní �innosti lidskými 
zdroji 

- zjiš�ování pot�eby zam�stnanc�, získá-
vání a výb�r, hodnocení a rozmis�ování 
zam�stnanc� 

- funkce ú�adu práce 
- vznik, zm�na a zánik pracovního pom�ru 
- písemnosti p�i uzavírání a ukon�ování 

pracovního pom�ru 
- práce konaná mimo pracovní pom�r 
- práva a povinnosti zam�stnavatel� a za-

m�stnanc�, kolektivní vyjednávání 
- pracovní doba a doba odpo�inku 
- mzdová otázka, formy a složky mzdy, 

srážky mzdy, náhrada mzdy 

6.12 D�jiny um�ní 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: D�jiny um�ní 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Vzd�lávací oblast d�jin um�ní umož�uje žák�m jiné než pouze racionální poznávání sv�ta a odráží 
nezastupitelnou sou�ást lidské existence – um�ní a kulturu.  
Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní �innosti, umož�ující chápat kontinuitu prom�n historické 
zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do spole�enské existence, i jako neodd�-
litelnou sou�ást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce).  
Um�ní, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v n�mž vznikají informace o vn�jším a 
vnit�ním sv�t� a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sd�lovat jinými než um�lecký-
mi prost�edky. 
Vzd�lávání v této oblasti p�ináší um�lecké osvojování sv�ta, tj. osvojování s estetickým ú�inkem. 
V procesu um�leckého osvojování sv�ta dochází k rozvíjení specifického cít�ní, tvo�ivosti, vnímavosti 
jedince k um�leckému dílu a jeho prost�ednictvím k sob� samému i k okolnímu sv�tu. Sou�ástí tohoto 
procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy um�ní na základ� spole�ných témat, schopnosti vcítit 
se do kulturních pot�eb ostatních lidí a jimi vytvo�ených hodnot a p�istupovat k nim s v�domím osobní 
ú�asti.  
Žák�m se otevírá cesta k širšímu nazírání na kulturu a um�ní. P�ipomínají se historické souvislosti a 
spole�enské kontexty ovliv�ující um�ní a kulturu. Inspirací k �innostem se stávají také díla literární a 
dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 4. ro�ník  1 h/týden 
Obsahem výuky je systematické získávání a rozvíjení: 

− �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
− p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby v�etn� nejb�žn�jší frazeologie a 

odborné terminologie (20 %), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, 
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− praktických a odborných znalostí z oblasti sv�ta um�ní. 

Žák je veden k: 
− pochopení um�ní jako specifického zp�sobu poznávání a k užívání jazyka um�ní jako svébyt-

ného prost�edku komunikace, 
− chápaní kultury a um�ní v jejich vzájemné provázanosti jako neodd�litelné sou�ásti lidské 

existence, 
− k rozvíjení tv�r�ího potenciálu, kultivování projev� a pot�eb a k utvá�ení hierarchie hodnot, 
− pochopení a poznání um�leckých hodnot v širších kulturních souvislostech, 
− tolerantnímu p�ístupu k r�znorodým kulturním hodnotám sou�asnosti a minulosti a kulturním 

projev�m a pot�ebám r�znorodých skupin, národ� a národností. 

Tematické okruhy d�jin um�ní: 
Prav�ké um�ní – paleolit, mezolit, neolit, doba bronzová a železná 
Starov�k – nejstarší civilizace - Egypt 
Starov�k – nejstarší civilizace – Mezopotámie a Kréta 
Antická kultura – 	ecko a 	ím 
Rané k�es�anské um�ní, st�ední Evropa doby bronzové a železné, Velká Morava 
Vrcholný st�edov�k – románský sloh 
Gotický sloh v Evrop� a �eských zemích 
Novov�k – renesan�ní um�ní v Itálii, v ostatní Evrop� a v �eských zemích 
Vysp�lý novov�k – barokní sloh v Evrop� a v �eských zemích 
Rokoko a historizující slohy – klasicismus, romantismus, realismus 
Doba moderní – 19. století v �eských zemích – generace Národního divadla 
Poslední t�etina 19. století – impresionismus a postimpresionismus 
Um�ní secese 
Moderní um�lecké sm�ry první �tvrtiny 20. století – kubismus, futurismus, abstrakce, expre-
sionismus 
První sv�tová válka a mezivále�né období – dadaismus, surrealismus, um�ní mimo um�lec-
ké sm�ry, funkcionalismus 
Druhá sv�tová válka a období povále�né – lyrická abstrakce, pop- art, konceptuální um�ní 
Druhá sv�tová válka a období povále�né v �eských zemích 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka DEU sm��uje k tomu, aby žák: 

− jednal zodpov�dn� a p�ijímal odpov�dnost za své chování, 
− chápal um�ní jako specifický zp�sob poznání a užíval jazyka um�ní jako svébytného pro-

st�edku komunikace, 
− chápal um�ní a kulturu v jejich vzájemné provázanosti jako neodd�litelné sou�ásti lidské exis-

tence; rozvíjel sv�j tv�r�í potenciál a kultivoval své projevy a pot�eby k utvá�ení hierarchie 
hodnot, 

− pochopil um�lecké hodnoty v širších sociálních a kulturních souvislostech, zaujal tolerantní 
p�ístup k r�znorodým kulturním hodnotám sou�asnosti a minulosti i kulturním projev�m a po-
t�ebám r�znorodých skupin, národ� a národností,  

− pochopil sebe samého jako svobodného jedince; p�istupoval tvo�ivým p�ístupem ke sv�tu, k 
možnosti aktivního p�ekonávání životních stereotyp� a k obohacování emocionálního života, 

− v sob� p�stoval schopnost vid�ní a pozorování, prohluboval estetické vnímání, cit pro barvu i 
tvar, 

− dodržoval zásady a p�edpisy BOZP, 
− byl schopen se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 
− zaujal kritický postoj ke svým znalostem a získal motivaci dále se vzd�lávat, 
− se orientoval v dostupných materiálech a možnostech dalšího vzd�lávání, 
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− aplikoval své znalosti v praxi, 
− vytvá�el portfolio dokumentací a databázi svých znalostí. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V sou�asnosti v sou�asnosti se klade d�raz p�edevším na to pojetí výuky, které se zam��uje na 
individuální vzd�lávací pot�eby žák�. Preferují se p�edevším: 

− autodidaktické metody a vedení žák� k osvojování r�zných technik samostatného u�ení a 
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem, 

− sociáln�-komunikativní aspekty u�ení a vyu�ování – formy dialogu (týmová spolupráce, dis-
kuse), v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žák� (nap�. prost�ednictvím Ev-
ropského jazykového portfolia (European Language Portfolio), cílem je, aby žáci dokázali je-
vy zobec�ovat, srovnávat i pokud možno objektivn� hodnotit, vyu�ující dále kladou d�raz na 
pot�ebu kultivovaného mluveného i písemného projevu, 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží, simula�ních metod, ve�ejné prezentace žák�, pod-
pora aktivit mezip�edm�tového charakteru s cílem motivovat žáky k dorozum�ní se s rodilými 
mluv�ími anglicky mluvících zemí. 

Informa�n� receptivní metoda 
− charakterizována p�edáváním hotových informací žák�m, 
− realizována formou výkladu, vysv�tlování, popisem,  
− didaktickou podstatou je prezentace hotové informace u�itelem a její uv�dom�lé vnímání žá-

ky, 
− v�domost o zp�sobu �innosti u žáka nezaru�uje jednozna�né osvojení intelektuálních �i prak-

tických �inností, 
− osvojení je závislé na temperamentu, intelektuálních schopnostech, praktických zkušenostech 

každého žáka. 

Reproduktivní metoda 
− ve své podstat� je metodou organizovaného opakování zp�sob� �inností, 
− její didaktická podstata je v tom, že u�itel konstruuje systém u�ebních úloh pro �innost, která 

je žák�m v podstat� již známa, 
− pln�ní úloh se realizuje ústní reprodukcí, opakovaným rozhovorem, �tením, psaním, provád�-

ním hudebních výkon�, výtvarných cvi�ení, 
− ob� reproduktivní metody jsou ve školách nejfrekventovan�jší (jsou nejekonomi�t�jší, nejú-

�eln�jší a vedou rychle k cíli), 
− nefixují postupy tv�r�ích �inností, ale jsou nezastupitelné, protože bez sumy znalostí, získa-

ných prost�ednictvím t�chto metod, si žák nem�že osvojovat zkušenosti z tvo�ivé �innosti, 
− produktivní metody - žák získává nové poznatky samostatn� (jsou výsledkem tvo�ivé �innos-

ti). 

Heuristická metoda 
− u�itel konstruuje u�ební úlohy tak, aby pro žáky znamenaly ur�itou obtíž a vyžadovaly od 

nich samostatné �ešení n�kterých fází, 
− charakteristickým znakem je rovnováha mezi aktivitou u�itele a žák�.  

Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky 
metody z hlediska pramene poznání a typu poznatk� - aspekt didaktický 
 metody slovní 
 monologické metody (popis, vysv�tlování, vypráv�ní, p�ednáška) 
 dialogické metody (rozhovor, diskuze, dramatizace) 
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 metody písemných prací (písemná cvi�ení, kompozice) 
 metody práce s u�ebnicí �i knihou 
 metody názorn� demonstra�ní 
 pozorování p�edm�t� a jev� 
 p�edvád�ní (p�edm�t�, pokus�, model�) 
 demonstrace obraz� statických 
 projekce statická a dynamická 
 metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� 
 metody sd�lovací 
 metody samostatné práce žák� 

grafické a výtvarné �innosti 
 struktura metod z hlediska myšlenkových operací - aspekt logický 
 postup srovnávací 
 postup induktivní 
 postup deduktivní 
 postup analyticko-syntetický 
 varianty metod z hlediska fází výuky 
 metody motiva�ní 
 metody expozi�ní 
 metody fixa�ní 
 metody diagnostické 

Hodnocení výsledk� žák�: 
V souvislosti s RVP (CEF) aplikujeme takové zp�soby hodnocení, které sm��ují k omezení reproduk-
tivního pojetí výuky. D�raz se klade na informativní a výchovnou funkci hodnocení. Žáci budou 
vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení (self-evaluation). Významnou 
roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, která vede k 
identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní. 
Zp�soby hodnocení spo�ívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového 
systému (percentuálního vyjád�ení) a sebehodnocení. Klasickými diagnostickými metodami jsou: 
ústní zkoušení, písemné díl�í zkoušení, didaktický test, strukturovaná písemná práce. 

Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1-5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stup��m známek vychází  
z definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 
Hodnocení žáka je organickou sou�ástí výchovn� vzd�lávacího procesu a jeho �ízení. Pr�b�žn� (díl�í 
výsledky – p�ímo v pr�b�hu výchovn� vzd�lávacího procesu) a souhrnn� (za konkrétní vzd�lávací 
období – na konci každého �tvrtletí) poskytuje u�itel nezbytnou zp�tnou vazbu a pravdivý obraz o 
tom, s jakým úsp�chem se žákovi da�í dosahovat konkretizovaných výstup� (vedoucích ke klí�ovým 
kompetencím) a využívá hodnocení zejména k pozitivní motivaci žáka – tj. má podn�covat jeho zájem 
o dopl�ování a upev�ování získaných v�domostí, dovedností a návyk� a o zvládnutí širší problematiky 
daného vyu�ovacího p�edm�tu. 
V hodnocení žáka nedává ŠVP p�ednost žádné form� s tím, že stejn� jako výb�r postup� p�i výuce je i 
výb�r vhodných metod a forem hodnocení žáka pln� v rukou a odpov�dnosti u�itele. P�i volb� vhod-
ného zp�sobu hodnocení vyu�ující vždy zváží p�edevším jeho dopad na motivaci žáka, aby dále rozví-
jel své vlohy a využíval své rezervy. 
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P�i klasifikaci uplat�uje u�itel p�im��enou náro�nost a pedagogický takt, p�ihlíží k v�kovým zvlášt-
nostem žáka a i k tomu, že žák mohl pro ur�itou indispozici ojedin�le zakolísat. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žák je veden k tomu, aby: 
− dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, u�il se být odol-

ný v��i myšlenkové a názorové manipulaci, 
− um�l jednat s lidmi, diskutoval o citlivých a kontroverzních otázkách, hledal kompromisní �ešení, 
− byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prosp�ch, ale i pro ve�ejné zájmy a ve prosp�ch lidí v ji-

ných zemích a na jiných kontinentech, 
− vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace, 
− byl tolerantní a respektoval tradice a spole�enské zvyklosti daného sociokulturního prost�edí, 
− aktivn� vystupovat proti projev�m rasové nesnášenlivosti a xenofobie. 

Pr��ezová témata: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompro-

misní �ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich 
a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− používal internet pro vyhledávání dopl�ujících informací a aktuálních údaj� z oblasti spole�en-
sko-politického a kulturního d�ní v zemích dané oblasti, ne však aby materiály kopíroval a po-
rušoval tím autorská práva, 
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− využíval on-line u�ebnic, obrazových materiál� a test� pro domácí samostudium. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Informa�ní technologie 
− Spole�enská kultura 
− Ob�anská nauka 

 

II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák je schopen: 
- za�adit jednotlivá období chronologicky,  
- vyjmenovat hlavní d�jinné události té které do-

by, 
- vyjmenovat hlavní znaky jednotlivých um�lec-

kých období, 
- vyjmenovat hlavní um�lecké památky (archi-

tekturu, socha�ství, malby, apod.), 
- vyjmenovat hlavní p�edstavitele tohoto období 

(architekty, socha�e, malí�e, apod.), 
- ur�it význam tohoto období v kontextu histo-

rickém, 
- vyjád�it vlastní názor na dané období. 

- prav�ké um�ní – paleolit, mezolit, neolit, 
doba bronzová a železná 

- starov�k – nejstarší civilizace - Egypt 
- starov�k – nejstarší civilizace – Mezopotá-

mie a Kréta 
- atická kultura – 	ecko a 	ím 
- ran� k�es�anské um�ní, st�ední Evropa doby 

bronzové a železné, Velká Morava 
- vrcholný st�edov�k – románský sloh 
- gotický sloh v Evrop� a �eských zemích 
- novov�k – renesan�ní um�ní v Itálii, 

v ostatní Evrop� a v �eských zemích 
- vysp�lý novov�k – barokní sloh v Evrop� a 

v �eských zemích 
- rokoko a historizující slohy – klasicismus, 

romantismus, realismus 
- doba moderní – 19. století v �eských ze-

mích – generace národního divadla 
- poslední t�etina 19. století – impresionismus 

a postimpresionismus 
- um�ní secese 
- moderní um�lecké sm�ry první �tvrtiny 20. 

století – kubismus, futurismus, abstrakce, 
expresionismus 

- první sv�tová válka a mezivále�né období – 
dadaismus, surrealismus, um�ní mimo um�-
lecké sm�ry, funkcionalismus 

- druhá sv�tová válka a období povále�né – 
lyrická abstrakce, pop art, konceptuální 
um�ní 

- druhá sv�tová válka a období povále�né 
v �eských zemích 

32 
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6.13 T�lesná výchova 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: T�lesná výchova 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 256 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
V souladu s vývojovými p�edpoklady a s individuálními zvláštnostmi žák� sm��uje vyu�ující úsilí 
u�itele a u�ební �innost žák� v t�lesné výchov� k t�mto cíl�m: 

− vážit si zdraví jako jedné z prvo�adých hodnot a cílev�dom� je chránit, 
− pojímat zdraví a t�lesnou zdatnost jako hodnoty pot�ebné ke kvalitnímu prožívání života, 
− osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat sv�j pohybový projev a správné držení t�la, 
− usilovat o optimální rozvoj zdravotn� orientované t�lesné zdatnosti v pravideln� provád�ných 

pohybových aktivitách, 
− aktivn� vyhledávat p�íležitosti ke zdravotn� vhodným pohybovým aktivitám, 
− orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na t�lesné a duševní zdraví, 
− zvládat zjiš�ování základních parametr� t�lesné zdatnosti i korekci vlastního pohybového re-

žimu ve shod� se zjišt�nými údaji, 
− osvojit si základní zp�soby zjiš�ování svalových dysbalancí a využívat kompenza�ní, relaxa�-

ní a vyrovnávací cvi�ení cílen�, s ohledem na vlastní oslabení, p�evažující zp�sob života a 
charakter pracovní zát�že (aktuáln� i perspektivn�), 

− zvládnout organiza�ní, hygienické a bezpe�nostní návyky p�i pohybových �innostech i v ne-
známém prost�edí, 

− zvládnout základní první pomoc p�i stavech ohrožujících život, 
− kladn� prožívat pohybovou �innost a využívat ji k p�ekonávání aktuálních negativních t�les-

ných a duševních stav� i jako prost�edek dlouhodob�jší zdravotní prevence, 
− chápat pohyb jako prost�edek duševní hygieny a využívat jej k vytvá�ení hodnotných mezi-

osobních vztah�, 
− samostatn� vstupovat do r�zných rolí a vztah� (hrá�, závodník, spoluhrá�, protihrá�, rozhod�í, 

organizátor, divák) a upev�ovat vztahy v duchu fair play – i s p�esahem do života školy, rodi-
ny atd., 

− zvládnout zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimo�ádných událostí (živelní 
pohromy, havárie, krizové situace), základní úkony ochrany obyvatelstva (varování, evakua-
ce). 

Nazna�ené cíle by m�ly na výstupu ze st�ední odborné školy ústit do pozitivního vztahu k pravidel-
ným pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k p�irozené a nezbytné sou�ásti zdravého 
životního stylu moderního �lov�ka. 

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník  2 h/týdn� 
 2. ro�ník  2 h/týdn� 
 3. ro�ník  2 h/týdn� 
 4. ro�ník  2 h/týdn� 

Základní u�ivo z hlediska uvedených kritérií tvo�í teoretické poznatky, pr�pravná, kondi�ní, relaxa�ní 
a jiná cvi�ení, gymnastika, úpoly, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování a turistika. Lyžování se 
nevyu�uje v hodinách ur�ených u�ebním plánem v týdenním rozvrhu, pro lyžování je vyhrazen jeden 
celý týden, p�i�emž lyžování absolvují žáci prvního ro�níku. 
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Základní u�ivo je závazné pro všechny neoslabené žáky. Každá z uvedených �inností má specifický 
charakter a funkci. Žáci, kte�í splnili požadavky základního u�iva, prohlubují ho náro�n�jšími obm�-
nami, zp�soby nebo vazbami, které jsou uvád�ny v rámci výb�rového u�iva. Výb�rové u�ivo tedy 
prohlubuje a rozši�uje základní u�ivo, p�i�emž respektuje a využívá podmínek školy, zájm� žák� a 
odborného zam��ení u�itel�. Ob�as se b�žné hodiny nahrazují lekcemi plavání, bruslení a bowlingu. 
Nadaní žáci se pravideln� ú�astní st�edoškolských turnaj� (v odbíjené, kopané, atletice, plavání, flor-
bale apod.), z nichž jeden pomáhají organizovat. Taková �innost zahrnuje p�ípravu (pozvání ú�astník�, 
zajišt�ní pot�ebných prostor�), realizaci (funkce rozhod�ího, zapisovatele, pomocný personál) a vy-
hodnocení výsledk�. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k tomu, aby žáci získali: 

− pozitivní postoj k t�lesné kultu�e a zájmu o ni, 
− preference zdravého životního stylu,  
− vlastní názor na problémy, které se v b�žném život� objevují, 
− dovednost kultivované obhajoby vlastních názor�, 
− odhad vlastních schopností a sebehodnocení, 
− schopnost prezentace výsledk� své práce, hodnocení práce své i jiných, 
− respekt k názor�m ostatních lidí ve spole�nosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
T�lesná výchova je v u�ebním plánu za�azována v rozsahu 2 vyu�ovacích hodin v týdnu. Obsah p�ed-
m�tu je koncipován v návaznosti na obsah výuky na ZŠ do deseti tematických okruh�, v jejich rámci 
je pak u�ivo �len�no na poznatky, pot�ebné návyky a pohybové �innosti. Obsah u�iva je prost�edkem 
pro dosažení cíl� jednotlivých etap vzd�lání. Proto není u�ivo �len�no do ro�ník�, ale u�itel je vybírá 
v souladu s celkovou koncepcí daného p�edm�tu, s konkrétními podmínkami školy (prostorové, mate-
riální), konkrétní úrovní žák� (skupin, jednotlivc�), jejich p�evažujícími pohybovými zájmy i vzhle-
dem ke svému p�ípadnému speciálnímu pohybovému zam��ení. 
U�itel by m�l všem žák�m nabídnout k osvojení základní u�ivo, které vychází ze standardu vzd�lává-
ní. Konkrétní úrove� osvojení závisí p�edevším na individuálních p�edpokladech žák�. Pro uspokojení 
zájmu, dovednosti i pohybového nadání jednotlivc�, skupin, p�ípadn� celé t�ídy slouží u�ivo rozši�ují-
cí. Toto u�ivo je nezávazné. U�itel ve vyšší etap� vzd�lávání se musí p�i realizaci jednotlivých témat 
p�esv�d�it, do jaké míry si žáci osvojili u�ivo nižší etapy, v p�ípad� pot�eby se k n�mu vrátit nebo ho 
využít k opakování a upev�ování pohybových dovedností, k rozvoji pohybových schopností atd. 
Z výše nazna�eného vyplývá, že za�azení rozši�ujícího u�iva nebo vypušt�ní n�kterého nám�t� zá-
kladního u�iva je v kompetenci u�itele, který nejlépe zná p�edpoklady žák� a konkrétní podmínky 
školy. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Rozhodující pro vzd�lání je sm��ování k díl�ím a celkovým cíl�m a respektování individuálních p�ed-
poklad� žák�. Proto hodnocení žák� vychází z diagnostiky žák�, z poznání jejich p�edpoklad�, aktuál-
ních možností, zdravotního stavu a pohybových zájm�. Rozhodující pro hodnocení žák� je p�ístup 
k p�edm�tu, aktivita p�i jednotlivých �innostech a individuální zm�ny (dovednostní, výkonové, posto-
jové). Hodnocení výsledku je v souladu se školním klasifika�ním �ádem a je výsledkem komplexního 
p�ístupu osobnosti u�itele. Nej�ast�ji používané metody a prost�edky hodnocení zahrnují klasifikaci 
nebo slovní hodnocení. Hodnocení m�žeme realizovat ve vyu�ování t�lesné výchovy také pomocí 
souhlasných nebo nesouhlasných gest, mimikou, resp. výrazem tvá�e. 
Klasifikujeme v rozsahu p�ti stup��, žáci osvobození ze zdravotních d�vodu z t�lesné výchovy nejsou 
klasifikováni. 
Hodnocení je založeno na t�chto základních ukazatelích: 

− test ze základu pravidel dané sportovní hry, disciplíny, 
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− individuální zvládnutí jednotlivých gymnastických prvk�, 
− zvládnutí jednotlivých gymnastických prvk� v sestav� (po technické i estetické stránce), 
− zvládnutí základ� techniky vybraných atletických disciplín, 
− spln�ní základních limit� vybraných atletických disciplín, 
− zvládnutí techniky herních �inností jednotlivce vybraných sportovních odv�tví, 
− zvládnutí základu technicko-taktických dat ve h�e. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák: 

− si váží materiálních a duchovních hodnot a uv�domuje si nutnost jejich zachování pro budoucí 
generace, 

− toleruje odlišné názory, 
− orientuje se v globálních problémech sou�asného sv�ta, 
− zná Listinu základních práv a svobod, 
− respektuje pluralismus názor�, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, 
− podporuje demokracii a ob�anskou spole�nost, 
− p�istupuje zodpov�dn� k partnerství, spolupráci a solidarit� v evropské i globalizující se spo-

le�nosti, 
− rozvíjí svou lidskou individualitu, 
− umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní �ešení. 

�lov�k a sv�t práce 
P�edm�t T�lesná výchova rozvíjí znalosti a dovednosti žák�, které jsou pot�ebné pro odpov�dný p�í-
stup k vlastnímu t�lu a zdraví. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se pohybovým �innostem v�novali i ve 
svém volném �ase, aby je chápali jako prost�edek relaxace a nápravy negativních d�sledk� vysokého 
pracovního zatížení. 

�lov�k a životní prost�edí 
Výuka je zam��ena p�edevším na pé�i o zdraví a bezpe�nost zdraví p�i jakékoli pohybové �innosti. 
Žáci si také osvojují zásady bezpe�ného pobytu v r�zných p�írodních prost�edích, a to bez jakýchkoli 
zásah� do ekologické rovnováhy tohoto prost�edí. 

Mezip�edm�tové vztahy 
− Biologie 
− Fyzika 
− Ob�anská nauka 
− Informa�ní technologie 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- rozumí významu p�ípravy organismu (zah�átí 

a protažení) p�ed pohybovou �inností i vý-
znamu pé�e o t�lo (stre�ink, relaxace, zásady 
hygieny) po skon�ení pohybové �innosti, 

- rozliší a vysv�tlí pojmy zát�ž, únava, odpo�i-

1. Teoretické poznatky 
- zásady p�ípravy organismu p�ed pohybo-

vou �inností a po jejím ukon�ení 
- zát�ž a odpo�inek 
- pravidla her, sportovních disciplín 

64 
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nek, jednostranná zát�ž, p�í�iny svalové ne-
rovnováhy, 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat vý-
kony jednotlivc� nebo týmu. 

Žák: 
- dokáže zaujmout postavení v daném tvaru, 
- používá základní povely a správn� na n� rea-

guje. 

2. Po�adová cvi�ení 
- nástupové tvary 
- pochodové tvary 
- otá�ení na míst�, otá�ení za pochodu 
- povelová technika 

Žák: 
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající p�íslušné �innosti, p�izp�sobuje 
je klimatickým podmínkám, 

- zvládá správnou techniku b�hu a start� – roz-
lišuje vhodnost použití jednotlivých druh� 
start� podle délky trati, 

- prokáže jistou úrove� rychlostních a vytrva-
lostních schopností p�i testování, 

- porovnává ukazatele své zdatnosti s ostatními 
žáky a s p�edloženými tabulkami norem vý-
kon�, 

- umí spojit rozb�h s odrazem, 
- dokáže technicky správn� provést skok do 

dálky, 
- rozlišuje hody a vrhy, 
- umí provést hod,  
- bere v úvahu bezpe�nostní opat�ení p�i ho-

dech. 

3. Atletika 
- nízké a st�edn� vysoké starty 
- b�hy – rychlý, vytrvalý 
- skok do dálky 
- hod kriketovým mí�kem, granátem 

Žák: 
- rozliší správné a vadné držení t�la, 
- dokáže správn� ovlivnit držení vlastního t�la, 
- rozumí významu protahovacích a posilova-

cích cvi�ení pro správné držení t�la a preven-
ci p�ed nemocemi pohybového aparátu, 

- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti 
a vybrat si vhodné rozvíjející �innosti 
z nabídky pohybových aktivit, 

- umí technicky správn� kotoul vp�ed a vzad, 
aplikuje tyto dovednosti na obm�ny kotoulu 
vp�ed a vzad – kotoul letmo, kotoul schylmo, 

- dokáže bezpe�n� provést stoj na rukou u st�-
ny, ve volném prostoru s dopomocí, 

- zvládá základy p�emetu stranou, 
- bez obav zvládá p�eskok p�es zvýšené ná�adí 

– s odrazovým m�stkem i bez n�ho, 
- umí dávat dopomoc jiným žák�m p�i p�esko-

ku, 
- na kruzích dovede z klidové polohy – svis 

vznesmo – provést cvik p�ekot vzad snožmo a 
zp�t, 

- bezpe�n� zvládá komíhání ve svisu, p�ípadn� 
komíhání s obratem, 

- umí sesko�it v zákmihu a dát dopomoc p�i 
seskoku jiných žák�. 

4. Gymnastika 
- všeobecn� pohybov� rozvíjející cvi�ení – 

koordinace, síla, rychlost, vytrvalost a po-
hyblivost 

- akrobatické prvky – kotoul vp�ed a jeho 
obm�ny, kotoul vzad, stoj na rukou, p�e-
met stranou (dívky), váha p�edklonmo 

- p�eskok p�es zvýšené ná�adí 
- cvi�ení na kruzích 
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Žák: 
- správn� používá pádovou techniku – pád 

vzad, vpravo, vlevo, 
- posuzuje vhodnost použití pádových technik, 
- zná zp�sob sebeobrany v r�zných krizových 

situacích – škrcení zep�edu, škrcení zezadu, 
úto�ný úchop za �ást t�la, napadnutí nožem, 
pokus o znásiln�ní. 

5. Úpoly 
- pády 
- základní sebeobrana 

Žák: 
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající p�íslušné �innosti a okolním 
podmínkám, dovede je udržovat a ošet�ovat, 

- (odbíjená) umí technicky správn� odbít mí� 
obouru� vrchem, obouru� spodem, podat mí� 
spodem, 

- (kopaná) umí technicky správn� ovládat mí� 
nohou – vedení mí�e, používá r�zné zp�soby 
p�ihrávek a kop�, umí zpracovat mí�, 

- (košíková) umí technicky správn� ovládat 
mí� – driblink, používá r�zné zp�soby p�i-
hrávek, ovládá st�elbu na koš z r�zných míst 
a vzdáleností, z místa i z pohybu, umí zákla-
dy dvojtaktu, 

- (pro všechny hry) dokáže použít získané do-
vednosti v herních situacích, 

- rozlišuje správné postavení hrá�e v poli a 
chápe jeho význam na dané pozici, 

- rozumí základním pravidl�m hry, 
- (netradi�ní hry) používá základní ná�iní spe-

cifické pro danou hru, zná základní pravidla 
hry. 

6. Sportovní hry 
- odbíjená (zejména dívky) – herní �innosti 

jednotlivce 
- kopaná a sálová kopaná (zejména chlapci) 

– herní �innosti jednotlivce, hra 
- košíková – herní �innosti jednotlivce 
- základy netradi�ních sportovních her – 

ringo  

Žák: 
- dokáže se orientovat v horském prost�edí, je 

si v�dom nástrah vyplývající z charakteru 
horského prost�edí (�asté zm�ny po�así, zna-
�ení horského terénu, ochrana p�ed teplotními 
vlivy apod.), 

- chová se v p�írod� ekologicky, 
- respektuje p�íkazy horské služby, dokáže se s 

ní spojit v p�ípad� nouze, 
- rozliší stupe� závažnosti poran�ní p�i pobytu 

v horském prost�edí, v leh�ích p�ípadech do-
káže poskytnout první pomoc, 

- posoudí technický stav lyža�ské výzbroje a 
pravideln� provádí základní údržbu, 

- bezpe�n� manipuluje s výzbrojí (p�enášení, 
nazouvání), 

- dokáže se pohybovat s lyžemi na nohou (pro-
vede obrat, ovládá ch�zi, skluz a výstup do 
svahu), 

- zvládne sjezd šikmo svahem v základním po-
stoji a plynule navazuje odšlapování ke sva-
hu, 

- umí zastavit na bezpe�ném míst�, 
- dokáže bezpe�n� nastoupit a vystoupit z r�z-

ných druh� lanovek (poma, kotva, seda�ková 

7. Lyža�ský výcvikový zájezd 
- seznámení se s horským prost�edím, cho-

vání p�i pobytu v horském prost�edí, vý-
zbroj, výstroj, základy techniky sjezdové-
ho lyžování 

- výcvik na sjezdových lyžích 
- výcvik na snowboardu (pro zájemce) 
- výcvik na b�žeckých lyžích (pro zájemce) 
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lanovka), 
- provede dlouhý a st�ední oblouk s p�ihlédnu-

tím k technické vysp�losti lyža�e (oblouk v 
pluhu, s paralelním vedením lyží), 

- zvládne jízdu v r�zném terénu a sn�hu (hlu-
boký sníh, t�žký sníh, namrzlý povrch, terén-
ní nerovnosti), 

- pozná chybn� a správn� provád�né �innosti, 
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové 
�innosti nebo výkonu, 

- nep�ece�uje vlastní síly a schopnosti p�i �in-
nosti v horském terénu, 

-  (výcvik na b�žeckých lyžích) – dokáže p�i-
pravit výzbroj na výcvik, umí se pohybovat s 
lyžemi na nohou (ch�ze, obrat, skluz, výstup 
do svahu, sjezd šikmo svahem, p�ekonání te-
rénních nerovností), zvládá základní techniky 
b�hu na lyžích (b�h dvoudobý st�ídavý, b�h 
soupažný). 

Žák: 
- prokáže úrove� své t�lesné zdatnosti s pomo-

cí standardizovaných testových baterií, 
- porovná své výsledky s tabulkovými hodno-

tami a s výsledky jiných žák�, 
- koriguje vlastní pohybový režim ve shod� se 

zjišt�nými údaji. 

8. Testování t�lesné zdatnosti 
- vstupní motorické testy 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- rozumí a umí používat základní terminolo-

gické výrazy b�žn� používané p�i pohybo-
vých �innostech, 

- rozlišuje výrazy rychlost, síla, vytrvalost, 
pohyblivost, dovede použít vhodné pohybo-
vé �innosti pro rozvoj jednotlivých pohybo-
vých p�edpoklad�, 

- chápe význam pojm� aktivní zdraví a zdravý 
životní styl a dokáže stanovit, které pohybo-
vé �innosti jsou zdraví prosp�šné a které jsou 
zdraví škodlivé, 

- rozumí významu hygieny a bezpe�nosti p�i 
pohybových �innostech v r�zném prost�edí a 
r�zných podmínkách, 

- dokáže rychle reagovat a poskytnout první 
pomoc p�i drobných i závažn�jších poran�-
ních, zejména p�i úrazech vzniklých p�i po-
hybové �innosti. 

1. Teoretické poznatky 
- terminologie pohybových �inností 
- základní pohybové �innosti rozvíjející rych-

lostní, silové, vytrvalostní a pohybové p�ed-
poklady 

- pojem aktivní zdraví 
- hygiena a bezpe�nost p�i pohybových �innos-

tech 
- první pomoc 

Žák: 
- zvládá správnou techniku b�hu (dýchání, 

práce nohou a paží), 
- umí uplat�ovat zásady sportovního tréninku 

s cílem vylepšit své výkony z prvního ro�ní-

2. Atletika 
- zdokonalování techniky b�hu 
- b�hy – rychlé z nízkého startu, vytrvalostní z 

vysokého startu 
- štafetový b�h 

64 
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ku (rychlé a vytrvalostní b�hy, skok do dál-
ky, vrh koulí), 

- ovládá zp�sob p�edávání a p�ebírání štafeto-
vého kolíku, 

- aplikuje znalost pravidel štafetového b�hu 
v praxi, 

- zvládá správnou techniku hodu, zejména do-
káže spojit rozb�h s odhodem, 

- dodržuje zásady bezpe�nosti p�i veškeré své 
�innosti (zejména hod granátem a vrh koulí). 

- skok do dálky 
- hod granátem 
- vrh koulí 

Žák: 
- umí využívat pohybové �innosti pro vše-

strannou pohybovou p�ípravu a zvyšování t�-
lesné zdatnosti, 

- zvládá základní akrobatické cviky nau�ené 
v prvním ro�níku ve zdokonalené form�, - 
dokáže spojit akrobatické cviky v jednodu-
ché akrobatické �ady s využitím dopl�ujících 
cvik� (obraty, skoky a poskoky), 

- zvládá správnou techniku výmyku, p�ešvihu 
únožmo a seskoku odskokem, chápe význam 
dopomoci p�i cvi�ení na hrazd�, 

- uplat�uje osvojené zp�soby p�eskoku p�es 
zvýšené ná�adí, umí bezpe�n� p�ekonat p�e-
kážku roznožným i skr�ným zp�sobem, 

- koriguje podmínky pro p�eskok (výška ná�a-
dí, vzdálenost odrazového m�stku od ná�adí) 
ve shod� s úrovní svých schopností a doved-
ností, 

- zvládá správnou techniku šplhu na ty�i i na 
lan�, prokáže úrove� svých silových schop-
ností p�i šplhu na lan� bez p�írazu (chlapci). 

3. Gymnastika 
- všeobecn� pohybov� rozvíjející cvi�ení, 

zejména protahovací a posilovací 
- akrobatické prvky, akrobatické �ady 
- cvi�ení na hrazd� (výmyk, p�ešvih únožmo, 

seskok) 
- p�eskok p�es zvýšené ná�adí 
- cvi�ení na kruzích 
- šplh (ty�, lano) 

Žák: 
- (odbíjená) umí technicky správn� odbít mí� 

obouru� spodem i vrchem, podat mí� spo-
dem i vrchem, bezprost�edn� reaguje na mí�, 
dokáže se rychle p�emístit a vykrýt prostor, 
rozumí obrannému a úto�nému systému hry, 

- (kopaná) umí technicky správn� ovládat mí� 
nohou, dokáže se rychle p�emístit, uvolnit se 
a nalézt vhodný prostor pro hru, ovládá r�zné 
techniky st�elby na bránu, rozumí obrannému 
(osobní a zónová obrana) a úto�nému (po-
stupný útok, rychlý protiútok) systému hry, 
ovládá systém „p�ihrej a b�ž“, 

- (košíková) umí technicky správn� ovládat 
mí�, dokáže použít dvojtakt p�i h�e, dokáže 
se rychle p�emístit, uvolnit se bez mí�e i 
s mí�em a nalézt si vhodný prostor pro hru, 
rozumí obrannému (osobní a zónová obrana) 
a úto�nému (postupný útok, rychlý protiútok) 
systému hry, ovládá systém „ho� a b�ž“, 

- (pro všechny hry) dokáže použít získané do-
vednosti a znalosti ohledn� herních systém� 
v herních situacích, 

- rozpozná základní chyby a provin�ní proti 
pravidl�m dané hry. 

4. Sportovní hry 
- odbíjená (zejména dívky) – zdokonalování 

herních �inností jednotlivce, nácvik herních 
systém� 

- kopaná a sálová kopaná (chlapci) – zdokona-
lování herních �inností jednotlivce, nácvik 
herních systém� 

- košíková – zdokonalování herních �inností 
jednotlivce, nácvik herních systém� 

- netradi�ní sportovní hry – ringo, badminton,  
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Žák: 
- prokáže úrove� své t�lesné zdatnosti s po-

mocí standardizovaných testových baterií, 
- porovná své výsledky s tabulkovými hodno-

tami, s výsledky jiných žák� a se svými vý-
sledky z p�edchozího roku. 

5. Testování t�lesné zdatnosti 
- pr�b�žné motorické testy 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- chápe význam výrazu fair play, dokáže ho 

uplat�ovat jak p�i samotné pohybové �innosti, 
tak p�i sportovním diváctví, umí potla�it pro-
jevy negativních emocí spojených se sportem, 

- rozumí rozdíl�m mezi sportem žen a muž�, 
mezi sportem vrcholovým a rekrea�ním, do-
káže se p�izp�sobit úrovni svých spoluhrá�� a 
podat pomocnou ruku slabším, 

- vysv�tlí pojem doping a uvede p�íklady 
z praxe, zná možné následky používání pod-
p�rných látek, 

- rozliší míru škodlivosti vlivu alkoholu, tabáku 
a drog na pohybovou výkonnost a t�lesnou 
zdatnost. 

1. Teoretické poznatky 
- fair play jednání, sportovní diváctví 
- rozdíly mezi TV a sportem žen a muž� 
- rozdíly mezi rekrea�ním, výkonnostním a 

vrcholovým sportem 
- negativní jevy ve sportu 

Žák: 
- uplat�uje zásady sportovního tréninku s cílem 

vylepšit své výkony z p�edchozích ro�ník� 
(rychlé a vytrvalostní b�hy, skoky, hody, 
vrhy), 

- dokáže vhodn� sestavit družstvo pro štafetový 
b�h, v�etn� dodržování závodních pravidel 
dané disciplíny, 

- zvládá správnou techniku skoku vysokého 
(spojení odrazu s rozb�hem, zp�sob n�žky a 
flop), je si v�dom zásad bezpe�nosti p�i skoku 
vysokém, 

- dokáže p�izp�sobit b�h podmínkám daného 
terénu, používá vhodnou výstroj pro b�h 
v r�zných klimatických podmínkách. 

2. Atletika 
- b�hy – rychlé z nízkého startu, vytrvalost-

ní z vysokého startu 
- štafetový b�h 
- skok do dálky 
- skok do výšky 
- vrh koulí 
- vytrvalostní b�h v terénu 

Žák: 
- uplat�uje zásady p�ípravy organismu p�ed po-

hybovou �inností, 
- využívá vhodné posilovací cviky pro zvyšová-

ní své t�lesné zdatnosti, 
- neopomíjí zásady pé�e o t�lo (stre�ink, relaxa-

ce, zásady hygieny) po skon�ení pohybové 
�innosti, 

- zvládá základní akrobatické cviky nau�ené v 
p�edchozích ro�nících ve zdokonalené form�, 

- dokáže spojit akrobatické cviky ve složit�jší 
akrobatické �ady s využitím dopl�ujících cvi-
k� (obraty, skoky a poskoky), 

3. Gymnastika 
- protahovací, posilovací a relaxa�ní cvi�ení 
- akrobatické prvky, akrobatické �ady 
- cvi�ení na hrazd� (opakování, nácvik to�e 

jízdmo vp�ed – dívky, to�e vzad –chlapci) 
- p�eskok p�es zvýšené ná�adí 
- cvi�ení na kruzích 
- šplh (ty�, lano) 
- rytmická cvi�ení s obru�emi – dívky 
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- zvládá správnou techniku cvik� na hrazd� a 
p�eskoku p�es zvýšené ná�adí, osvojené 
v p�edchozích ro�nících, 

- využívá své dovednosti v náro�n�jších pod-
mínkách (výška hrazdy, výška ná�adí, vzdále-
nost odrazového m�stku), 

- zná správnou techniku to�e jízdmo vp�ed 
(dívky) a to�e vzad (chlapci), 

- zvládá správnou techniku šplhu na ty�i i na 
lan�, prokáže úrove� svých silových schop-
ností p�i šplhu na lan� bez p�írazu (chlapci), 

- zná a poskytuje dopomoc p�i �innostech, kde 
hrozí nebezpe�ní úrazu. 

Žák: 
- (odbíjená, kopaná, košíková, netradi�ní spor-

ty) využívá získaných dovedností a v�domostí 
p�i h�e, snaží se odstra�ovat své nedostatky, 
snaží se o dodržování zásad fair play, 

- komunikuje p�i sportovních hrách – dodržuje 
smluvené signály a vhodn� používá odbornou 
terminologii, 

- dovede se zapojit do organizace turnaj� a sou-
t�ží a umí zpracovat jednoduchou dokumenta-
ci, 

- ovládá pravidla hry, dokáže rozhodovat, zapi-
sovat a sledovat výkony jednotlivc� nebo tý-
mu. 

4. Sportovní hry 
- odbíjená (zejména dívky) – hra, rozhodo-

vání, organizace turnaje 
- kopaná (chlapci) – hra, rozhodování, orga-

nizace turnaje 
- košíková – hra, rozhodování 
- netradi�ní sportovní hry – ringo, badmin-

ton,  

Žák: 
- prokáže úrove� své t�lesné zdatnosti s pomocí 

standardizovaných testových baterií, 
- porovná své výsledky s tabulkovými hodno-

tami, s výsledky jiných žák� a se svými vý-
sledky z p�edchozího roku. 

5. Testování t�lesné zdatnosti 
- pr�b�žné motorické testy 

   
 

II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- dokáže vyhledat pot�ebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu, dovede o nich diskutovat, 
analyzovat je a hodnotit, 

- rozumí významu pohybových �inností (zejmé-
na kondi�ních, kompenza�ních a relaxa�ních) 
pro zdraví, 

- umí sestavit soubory zdravotn� zam��ených 
cvi�ení, cvi�ení pro t�lesnou a duševní relaxa-
ci, umí si p�ipravit kondi�ní program osobního 
rozvoje a vyhodnotit jej, 

- ovládá kompenza�ní cvi�ení k vlastní regene-
raci, a to zejména vzhledem k požadavk�m bu-
doucího povolání, 

- uplat�uje osvojené zp�soby relaxace. 

1. Teoretické poznatky 
- oblast zdraví a pohybu 
- význam pohybu pro zdraví 
- prost�edky ke všeobecnému rozvoji, k re-

generaci, kompenzaci a relaxaci 

Žák: 2. Atletika 
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- uplat�uje zásady sportovního tréninku s cílem 
vylepšit své výkony z p�edchozích ro�ník� 
(rychlé a vytrvalostní b�hy, skoky, hody, vrhy). 

- b�hy 
- skoky 
- hody, vrhy 

Žák: 
- uplat�uje zásady p�ípravy organismu p�ed po-

hybovou �inností a zásady uklidn�ní organismu 
po skon�ení pohybové �innosti, 

- využívá vhodné protahovací a posilovací cviky 
pro zvyšování své t�lesné zdatnosti a pro kom-
penzaci nevhodných pohybových návyk� a ne-
vhodné pracovní zát�že, 

- vylepšuje své výkony p�i cvi�ení všeho druhu 
(akrobacie, cvi�ení na hrazd� a na kruzích, p�e-
skok, šplh). 

3. Gymnastika 
- protahovací, posilovací, relaxa�ní, kon-

di�ní, koordina�ní a kompenza�ní cvi�ení 
- akrobatické prvky 
- cvi�ení na hrazd� 
- p�eskok p�es zvýšené ná�adí 
- cvi�ení na kruzích 
- šplh (ty�, lano) 

Žák: 
- dokáže se v souladu s pravidly zapojit do jaké-

koli provád�né herní �innosti v rámci osvojené 
hry, 

- uplat�uje techniku a základy taktiky dané hry, 
participuje na týmových herních �innostech 
družstva, 

- vyhledává kolektivní sporty s v�domím jejich 
pozitivního p�sobení na psychiku �lov�ka. 

4. Sportovní hry 
- odbíjená, kopaná, košíková – hra, rozho-

dování 
- netradi�ní sportovní hry – ringo, badmin-

ton, rozhodování 

Žák: 
- prokáže úrove� své t�lesné zdatnosti a porovná 

své výsledky s tabulkovými hodnotami a se 
svými výsledky z p�edchozích let. 

5. Testování motorické zdatnosti 
- výstupní motorické testy 

 

6.14 Informa�ní a komunika�ní technologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Informa�ní a komunika�ní technologie 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
     78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:   denní 
Celková hodinová dotace:  194 
Platnost u�ební osnovy:   od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t informa�ní a komunika�ní technologie (dále ICT) vede k rozvíjení schopností logicky myslet, 
u�í žáky uplat�ovat efektivnost p�i �innostech, jednat hospodárn� a smyslupln� v souladu s etikou. 
P�edm�t poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních informa�ních pojm� a 
znalostí z oblasti týkajících se jednotlivých sou�ástí informa�ních proces� a posléze integraci znalostí 
z pohledu informatiky a výpo�etní techniky. Poskytuje žák�m základní orientaci v informa�ních sys-
témech �R, EU i sv�tových technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli v�domi materiálních  a 
duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  
 
Charakteristika u�iva: 
Výuka probíhá:   1. ro�ník ……0 h/týden 
    2. ro�ník ……2 h/týden 
    3. ro�ník ……2 h/týden 
    4. ro�ník ……2 h/týden 
 
U�ivo je zam��eno na poznání stavby a funkce po�íta�e, stavby a funkce po�íta�ových sítí, funkci 
opera�ního systému, aplika�ního software, databází, internetu a ostatních komunika�ních prost�edk�. 
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Žáci budou rovn�ž schopni prokázat znalosti v oblasti po�íta�ové grafiky jak vektorové, tak rastrové a 
v oblasti databází. 
D�raz je rovn�ž kladen na hygienu práce s po�íta�em, ergonomii a v nemalé �ad� právní aspekty au-
torských práv a po�íta�ového pirátství, v�etn� neoprávn�ných vstup� do cizích dat. 
Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

- k postupnému osvojení v�domostí a dovedností vytvá�ejících základ informatického vzd�lání, 
- k samostatnému uvažování a hodnocení  informa�ních proces�, 
- k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat obecné informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
- k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
- k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
- k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i ostatních ob�a-

n�. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ICT budou využívány následující metody a formy práce: 
− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, internet 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, ..) 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života 
− samostatná i skupinová práce 
− ú�ast na veletrzích 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah� 
 
Hodnocení výsledk� žák�: 
Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 
Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  
 
 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Absolventi by m�li: 
− reáln� posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v 

r�zných situacích, 
− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodn� se prezentovat, 
− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn�, 
− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory dru-

hých, 
− zpracovávat jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
− snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�ednášek, disku-

sí, porad apod.). 
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Pr��ezová témata: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 
− se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní 

�ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

 
�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 
− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a jed-

nání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 
− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko 

ekologické. 
 
�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 
− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu 

pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 
− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich a 

vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 
− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá o�e-

kávání a své priority, 
− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a zam�stna-

vatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými právními p�edpi-
sy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ního 
zázemí. 

 
Informa�ní a komunika�ní technologie 

Cílem vzd�lávání v informa�ních a komunika�ních technologiích je nau�it žáky pracovat s prost�edky 
informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základ�m infor-
ma�ních a komunika�ních technologií, nau�í se na uživatelské úrovni používat opera�ní systém, kan-
celá�ský software a pracovat s dalším b�žným aplika�ním programovým vybavením (v�etn� specific-
kého programového vybavení, používaného v p�íslušné profesní oblasti). Jedním ze st�žejních témat 
oblasti informa�ních a komunika�ních technologií, a tedy i cíl� výuky, je, aby žák zvládl efektivn� 
pracovat s informacemi (zejména s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií) a 
komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou �ást vzd�lávání v informa�ních a komunika�ních techno-
logiích p�edstavuje práce s výpo�etní technikou. 
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Mezip�edm�tové vztahy:  
- ú�etnictví 
- ekonomie 
- matematika 
- marketing a management 
- statistika 
- právo 
- obchodní korespondence 

 

II. Rozpis u�iva - 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- uvádí p�íklady komponent po�íta�e, 
- vysv�tlí funkci hardware, detekuje chyby, 
- definuje jednotlivé parametry, 
-      zná �len�ní software, 
-      je si v�dom autorských práv, 
- vysv�tlí funkci os, 
- orientuje se v �len�ní systému a struktu�e, 
- ovládá b�žný os, nastavuje prost�edí, 
-      definuje ostatní systémy, 
- využívá nápov�dy a manuálu pro práci. 

 
 
Žák: 
- rozumí stavb� sít� a jejímu zabezpe�ení, 
- popíše topologii a funkci sít�, 
- orientuje se v protokolech sít�, 
-      využívá služby Internetu, 
- komunikuje elektronickou poštou, 
- ovládá další b�žné prost�edky online a 

offline komunikace a vým�ny dat. 
 
Žák: 
- pracuje s textovými editory, 
- vytvá�í, upravuje a uchovává dokumenty, 
- upravuje dokumenty, pracuje se šablona-

mi, 
- vytvá�í tabulky, grafy, makra, 
- vytvá�í jednoduché multimediální 

dokumenty. 

Práce se standardním aplika�ním programo-
vým vybavením, stavba po�íta�e a opera�ní 
systém 
 
- hardware, software, osobní po�íta�, principy  

fungování, �ásti, periferie 
- základní a aplika�ní programové vybavení 
- opera�ní systém, jeho nastavení 
- data, soubor, složka, souborový manažer 
- komprese dat 
- prost�edky zabezpe�ení dat p�ed zneužitím a 
ochrany dat p�ed zni�ením 
- ochrana autorských práv 
 
Práce v lokální síti, elektronická komunika-
ce, komunika�ní a p�enosové možnosti inter-
netu 
- po�íta�ová sí�, server, stanice, 
- p�ipojení k síti a její nastavení 
- specifika práce v síti, sdílení dokument� a 

prost�edk� 
- e-mail, organizace �asu a plánování, chat, 

messenger, videokonference, telefonie, FTP... 
 
Práce se standardním aplika�ním programo-
vým vybavením 
 
- textový procesor 
 
 

66 

 
 
II. Rozpis u�iva - 3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- pracuje s tabulkovými kalkulátory, 
- používá vzorce a funkce, 
- vytvá�í grafy, rozumí graficky znázorn�-

ným informacím v grafu, 
- používá kontingence, 
- orientuje se v ostatních funkcích, 
- orientuje se v ostatních kancelá�ských 

programech. 
 
Žák: 

Práce se standardním aplika�ním programo-
vým vybavením 
 
- tabulkový procesor 
- software pro tvorbu prezentací 
- spolupráce �ástí balíku kancelá�ského soft-

ware (sdílení a vým�na dat, import a export 
dat…) 

- základy tvorby maker a jejich použití 
 
 

68 
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- volí vhodné informa�ní zdroje, 
- orientuje se v získávání informací a vyu-

žívá otev�ené zdroje, 
- posuzuje validitu informací, 
- vyhledává a filtruje informace, 
- zaznamenává všechny typy informací, 
- využívá informace z celosv�tové sít� In-

ternet.  
 

Informa�ní zdroje, celosv�tová sí� internet 
 
- informace, informa�ní zdroje 
- práce s informacemi 
- Internet 
 

 
 

II. Rozpis u�iva - 4.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 
 
- definuje barevné modely, 
- popíše funkci komprese, 
-      orientuje se v DPI, rastrech a vektorech, 
- upraví fotografie, 
- pracuje s rastrovými programy, 
- pracuje s vektorovým programem, 
- tvaruje objekty, 
-      vytvá�í plakáty, loga, vizitky, 
- vytvá�í prezentace, 
-      pracuje s objekty v prezentaci, 
- vytvá�í jednoduché databáze, 
- orientuje se v architekturách, 
- ovládá principy algoritmizace a sestavuje 

algoritmy �ešení úloh. 

Práce se standardním aplika�ním programo-
vým vybavením 
 
- grafika (rastrová, vektorová, formáty, kom-

prese, základy práce v SW nástrojích) 
- další aplika�ní programové vybavení 
- prezenta�ní programy 
- databáze 
- organizace �asu 
-   algoritmizace 
 
 

60 

 
 

6.15 Písemná a elektronická komunikace 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Písemná a elektronická komunikace 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 160 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Dovednost psát desetiprstovou hmatovou metodou na klávesnici – tzn. získat klávesnicovou gramot-
nost - je p�edpokladem pro efektivní ovládání po�íta�e. Cílem je zvýšení kvality práce a vyšší produk-
tivita p�i ovládání po�íta�e.  
P�i výuce vyhotovování písemností p�stujeme kultivovaný písemný projev z hlediska vhodné odborné 
stylizace, v�cné a gramatické správnosti, a samostatné logické uvažování. Vedeme žáky k využívání 
elektronické komunikace. Písemnosti žáci vyhotovují ve správné formální úprav� v souladu s normou 
pro úpravu písemností �SN 01 6910. 
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Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin:  1. ro�ník 2 h/týden 
 2. ro�ník 1 h/týden 
 3. ro�ník 1 h/týden 
 4. ro�ník 1 h/týden 

- V prvním ro�níku se žáci nau�í ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou pomocí 
po�íta�ového výukového programu.  

- Ve druhém ro�níku dokon�í výuku ovládání klávesnice a nau�í se upravovat text podle korek-
turních znamének, po�izovat záznam podle p�ímého diktátu, vyhotovovat základní druhy tabu-
lek, manipulovat s dokumenty, zpracovávat elektronické dokumenty. Na základ� normalizo-
vané úpravy písemnosti dle �SN 01 6910 se nau�í psát adresy na obálky i do adresního pás-
ma, správn� formáln� upravovat a stylizovat dopisy ob�an� organizacím, osobní dopisy ve-
doucích pracovník�, právní a personální písemnosti a n�které vnitropodnikové písemnosti. 

- Ve t�etím ro�níku se žáci nau�í vypracovat dopisy p�ed uzav�ením kupní smlouvy (poptávka, 
nabídka, objednávka), up�es�ující kupní smlouvu (odvolávka a p�epravní dispozice, náv�ští), 
písemnosti p�i porušování smluv (reklamace, urgence, upomínka) a právní písemnosti.  

- Ve �tvrtém ro�níku se nau�í vypracovat vnitropodnikové, personální písemnosti a písemnosti 
s bankovními organizacemi. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí: 
Cílem je, aby žáci:  

- pracovali kvalitn� a pe�liv�, dodržovali normu, 
- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce, 
- jednali odpov�dn� a p�ijímali odpov�dnost za svá rozhodnutí. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
- vysv�tlování 
- práce s u�ebnicí 
- instruktáž 
- diskuze 

P�edm�t je zam��en na získání dovednosti ovládat klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou. 
Žáci dokážou vyhotovovat základní druhy písemností v normalizované úprav�, se správnou obsahovou 
náplní a stylizací, bez gramatických chyb. Komunikují pomocí elektronické pošty a pracují 
s webovými stránkami. 
Výuka probíhá zásadn� o odborné u�ebn� vybavené po�íta�i a elektronickými psacími stroji. P�i výuce 
klávesnicové gramotnosti využíváme po�íta�ový výukový program. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
− sebehodnocení 

Získání podklad� pro hodnocení známkováním: 
P�i výuce psaní na klávesnici PC: 

- písemné zkoušky – posuzuje se dosažená rychlost a p�esnost podle stanovených limit�, 
- dodržování správného prstokladu bez zrakové kontroly, 
- po�et napsaných cvi�ení výukového programu v m�síci a na konci školního roku. 

P�i výuce koresponden�ních dovedností: 
- zkoušení písemné, 
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- zkoušení ústní, 
- sledování výkon� žáka a jeho p�ipravenosti na vyu�ování, 
- samostatné aktivity a domácí úkoly. 

Získání podklad� pro sebehodnocení: 
- �lenové skupiny hodnotí jeden druhého, 
- jednotlivci hodnotí sami sebe. 

Základem pro hodnocení výkon� v psaní na klávesnici PC jsou písemné zkoušky, ve kterých se posu-
zuje dosažená rychlost a p�esnost podle stanovených limit�. P�ihlíží se k po�tu napsaných cvi�ení po-
�íta�ového výukového programu. U vyhotovených písemností se hodnotí v�cný obsah, stylizace, pra-
vopis a formální úprava podle normy. Klasifikuje se i úrove� vypracování tabulek. Hodnocení je dopl-
�ováno i sebehodnocením žáka a hodnocením ze strany spolužák�. Kone�nou klasifikaci ur�í a zd�-
vodní u�itel. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Absolventi by m�li: 
− ovládat klávesnici po�íta�e desetiprstovou hmatovou metodou a využívat edita�ní funkce tex-

tového editoru, 
−  na základ� znalostí normalizované úpravy a organizace písemného styku samostatn� stylizo-

vat základní standardní písemnosti, 
− být schopni samostatn� zpracovávat texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály 

a snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. 

Pr��ezová témata 
�lov�k a sv�t práce 

- osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní karié�e 
- uv�dom�ní si významu demokratického vzd�lání pro život, které je založeno na vzájem-

ném respektování, spolupráci, ú�asti a dialogu 
- písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 

o�ekávání a své priority 

�lov�k a životní prost�edí 
- osvojení si základních princip� šetrného a odpov�dného p�ístupu k životnímu prost�edí 

v osobním a profesním jednání 
- osvojení si zásad zdravého životního stylu a v�domí odpov�dnosti za své zdraví 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
- zdokonalování se ve schopnosti efektivn� používat prost�edky výpo�etní techniky v b�žném 

každodenním život� a zvlášt� v profesním život� 

�lov�k v demokratické spole�nosti 

- výchova k p�im��ené mí�e sebev�domí, zodpov�dnosti a schopnosti morálního úsudku 
- dovednost jednat s lidmi, hledat kompromisní �ešení 
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu d�dictví 
- dovednost orientovat se v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimáln� využívat ma-

sová média pro své r�zné pot�eby 
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Mezip�edm�tové vztahy: 
- Informa�ní technologie 
- Právo 
- Ú�etnictví 
- Ekonomika 
- Anglický jazyk 
- N�mecký jazyk 
- �eský jazyk a literatura 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- seznámí se s osobním po�íta�em, 
- seznámí se s výukovým programem, p�ihlásí 

se do sít�, volí individuální postup, 
- nacvi�uje a správn� používá písmena na st�ed-

ní a horní písmenné �ad�, 
- nacvi�uje a správn� používá písmena na dolní 

písmenné �ad�, velká písmena, te�ku, poml�-
ku, 

- nacvi�uje a správn� používá písmena na �ísel-
né �ad� a zvyšuje p�esnost a rychlost psaní, 

- nacvi�uje psaní diakritických a interpunk�ních 
znamének, správn� je používá a zvyšuje p�es-
nost a rychlost psaní, 

- nacvi�uje psaní �íslic a zna�ek, správn� je po-
užívá a zvyšuje p�esnost a rychlost psaní, 

- je schopen napsat klasifika�ní zkoušky zam�-
�ené na p�esnost psaní, 

- absolvuje písemné �tvrtletní práce. 

1. Základy psaní na klávesnici PC pomo-
cí po�íta�ového výukového programu 

64 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- nacvi�uje psaní diakritických a interpunk�ních 

znamének a zvyšuje p�esnost a rychlost psaní, 
- nacvi�uje psaní �íslic a zna�ek, zvyšuje p�es-

nost a rychlost psaní, 
- je schopen napsat klasifika�ní zkoušky zam��e-

né na p�esnost psaní, 
- absolvuje písemné �tvrtletní práce. 

1. Základy psaní na klávesnici PC pomo-
cí po�íta�ového výukového programu 

Žák: 
- píše texty dle p�edlohy, 
- píše podle diktátu, 
- provádí vyzna�ené korektury. 

2. Psaní textu dle p�edlohy, psaní podle 
diktátu, nácvik úpravy textu, korektu-
ra 

Žák: 
- vyhotovuje základní druhy tabulek na PC, 

3. Nácvik tvorby tabulek 
- náležitosti a druhy tabulek 

32 
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- absolvuje písemné práce z vyhotovování tabu-
lek. 

Žák: 
- píše a správn� umis�uje adresy v dopisech i na 

obálkách, 
- dodržuje zásady psaní adres, 
- zpracuje dopisy podle normy. 

4. Normalizovaná úprava písemností dle 
�SN 01 6910 

- psaní adres 
- velikost papír� a obálek 
- pravidla stylizace dopis� 

Žák: 
- sestaví a napíše na po�íta�i žádosti a stížnosti 

ob�an� organizacím. 

5. Dopisy ob�ana organizaci 

Žák: 
- stylizuje a napíše na po�íta�i osobní dopisy. 

6. Osobní dopisy vedoucích pracovník� 
- blahop�ání, kondolence, pozvánka, pod�-

kování, omluva neú�asti 
 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- zpracuje na po�íta�i poptávku, nabídku vyžáda-

nou i nevyžádanou, objednávku, odpov�di na 
uvedené dopisy, 

- orientuje se v kupní smlouv�, 
- charakterizuje zp�soby p�epravy, 
- vyhotoví odvolávku a p�epravní dispozice ke 

kupní smlouv�, 
- vyhotoví náv�ští zásilky, 
- pomocí tiskopis� na internetu vyplní da�ový 

doklad, dodací list,  
- vyhotoví reklamaci, urgenci, upomínku a odpo-

v�di na tyto dopisy. 

Komunikace v obchodním styku 
- prodej a nákup zboží a služeb 
- realizace dodávky 

Žák: 
- založí a vede dokumentaci svých písemných 

prací, 
- uspo�ádá své práce v elektronické podob� a 

manipuluje s elektronickými dokumenty. 

Založení dokumentace 
- ukládání školních písemností a elektronic-

kých dokument� 

Žák: 
- sestaví a napíše na po�íta�i plnou moc, dlužní 

úpis, potvrzenku. 

Jednoduché právní písemnosti 
- dlužní úpis 
- potvrzenka 
- plná moc 

32 

 
 

II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- zpracuje na po�íta�i p�íkazy vedoucích pracov-

ník�, sm�rnice, ob�žníky a pokyny. 

Interní písemnosti 
- písemnosti p�i organizaci a �ízení podniku 

Žák: 
- vyplní formulá�e p�ípravy a ukon�ení pracovní 

Interní písemnosti 

32 
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cesty, 
- stylizuje pozvánky na porady a jednání, vytvo�í 

prezen�ní listiny a p�ipraví k vytišt�ní, 
- vyhotoví zápisy z porad, 

- vyplní p�íkazy k úhrad�. 

- písemnosti p�i pracovních cestách 
- organizace porad a jednání  
- styk s bankou 

Žák: 
- zpracuje na po�íta�i písemnosti spojené se 

vznikem a ukon�ením pracovního pom�ru, 
- zpracuje na po�íta�i strukturovaný životopis. 

Personální písemnosti 
- žádost o místo 
- životopis 
- výpov�di, dohody, pracovní smlouvy 

Žák: 
- založí a vede dokumentaci svých písemných 

prací, 
- uspo�ádá své práce v elektronické podob� a 

manipuluje s elektronickými dokumenty. 

Založení dokumentace 
- ukládání školních písemností a elektronic-

kých dokument� 

6.16 Management a marketing 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Management a marketing 
Kód a název oboru vzd�lávání:   63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 64 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t management a marketing 

− p�edává žák�m v�domosti o podnikání, podnikových �innostech, marketingu, managementu, 
prodejní �innosti, 

− u�í žáky manažerským �innostem, které jim umožní zaujímat správná stanoviska a realizovat 
cíle vedoucí k úsp�šnému fungování podniku, 

− u�í žáky využívat r�zné zdroje informací k dopln�ní svých znalostí a k vypracování jednodu-
chých samostatných úkol�. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 týdenních vyu�ovacích hodin za studium.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 2. ro�ník 2 h/týden 
U u�iva není kladen d�raz na popis a vý�et manažerských �inností, d�raz je položen na v�domé osvo-
jování a rozvíjení manažerských aktivit, na vytvá�ení a trénink osobnostních p�edpoklad� využitelných 
v podnikatelské praxi. U�itel zám�rn� vytvá�í situace simulující reálný stav, úkolem žák� na n� ade-
kvátn� reagovat. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žák: 

− chápe úlohu managementu v podmínkách fungování tržní ekonomiky, 
− zná základní manažerské �innosti, jejich podstatu a provád�ní, 
− zná základní marketingové studie, 
− umí provád�t marketingový pr�zkum, sb�r dat a analýzu dat, 
− je schopen zvolit vhodnou tržní strategii podniku. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
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V hodinách managementu a marketingu budou používány tyto metody: 
− výklad, 
− samostatná práce (individuální procvi�ování nových dovedností), 
− skupinové vyu�ování (�ešení obtížn�jších marketingových studií), 
− metody, které vyžadují samostatnou aktivitu ze strany žáka, nap�. referáty, 
− vyhledávání aktuálních ekonomických informací a statistických dat, sledování a komentování 

sou�asné situace na trhu, 
− diskuse (vyhodnocení možností, výsledk� marketingových studií apod.), 
− práce s internetem a po�íta�ovými programy (grafické znázor�ování marketingového pr�-

zkumu trhu, vyhledávání informací). 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu, 
− aktivita žák� v hodinách p�i �ešení problémových úkol� a úrove� seminárních prací. 

Ve slovním hodnocení je d�ležité v�novat pozornost i sebehodnocení žák�. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Pr�b�žn� jsou b�hem výuky rozvíjeny následující klí�ové kompetence: 
− komunikativní (srozumitelná a souvislá formulace myšlenek, schopnost diskutovat), 
− personální (efektivn� se u�it a pracovat, p�ipravovat se na studium na vysokých školách), 
− sociální (práce v týmu), 
− �ešit samostatn� problémy (porozum�t problému, získat informace, zd�vodnit záv�ry, uplat-

�ovat r�zné metody myšlení, p�edevším logické a matematické), 
− využívat prost�edky ICT a efektivn� pracovat s informacemi (získávat informace z internetu), 
− aplikovat základní matematické postupy p�i �ešení marketingových studií (využívat grafická 

znázorn�ní). 

Pr��ezová témata 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompro-

misní �ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
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− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hle-
disko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se 
v nich a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel�, základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�-
ního zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− používali základní a aplika�ní programové vybavení po�íta�e, a to nejen pro ú�ely uplatn�ní 
se v praxi, ale i pro pot�eby dalšího vzd�lávání, 

− pracovali s informacemi a komunika�ními prost�edky, um�li informace kriticky vyhodnoco-
vat. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ú�etnictví 
− Právo 
− Statistika 
− Písemná a elektronická komunikace 
− Matematika 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- popíše podklady pro sestavení plánu, 
- navrhne možnosti pr�zkumu trhu na konkrét-

ní produkt, 
- zpracuje jednoduchý marketingový plán, 
- vysv�tlí úrovn� produktu, 
- ur�í u konkrétního produktu fáze životního 

cyklu a odhadne vhodná opat�ení pro tyto fá-
ze, 

- stanoví pružnost poptávky, 
- p�i�adí vhodnou metodu stanovení ceny, 
- doporu�í vhodné cenové taktiky, 
- na p�íkladu ukáže možné prodejní cesty, 
- posoudí vhodnost užití mezi�lánk�, 
- navrhne vhodný reklamní prost�edek, 
- na p�íkladu objasní význam osobního prode-

je, 
- navrhne prost�edek podpory prodeje, 
- posoudí dopady publicity. 

1. Marketing 
- výrobek 
- cena 
- komunikace 
- distribuce 

Žák: 
- vysv�tlí pojem management, 
- charakterizuje osobu managera, 
- provede jednoduché výpo�ty p�i plánování, 
- chápe organiza�ní strukturu podniku a je 

schopen ji graficky demonstrovat, 
- na problémovém p�íkladu využívá základní 

rozhodovací metody, 
- na konkrétních p�íkladech odhadne možnost 

použití nejvhodn�jšího motiva�ního nástroje, 
- provede kontrolu jednoduchým propo�tem. 

2. Management 
Management, manažer 

Management 
- plánování,  
- organizování,  
- rozhodování, 
- motivace a vedení lidí, 
- kontrola 

64 

6.17 Studentská spole�nost 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Studentská spole�nost 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Tento p�edm�t umož�uje dynamickým a netradi�ním zp�sobem seznámit se s finan�ním a ekonomic-
kým �ízením firmy, osobn� si vyzkoušet v pr�b�hu jednoho školního roku start v podnikání od vlast-
ního založení firmy (studentské spole�nosti - STUCO) p�es její rozjezd, p�ekonání po�áte�ních obtíží 
v zahájení podnikání, dosažení rozvoje firmy (studentské spole�nosti) a aktivity spojené s udržením 
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firmy (studentské spole�nosti) ve form� inovací až po její likvidaci (ukon�ení �innosti a sestavení 
výro�ní zprávy). Žáci zakládají reálnou studentskou spole�nost a prožijí s firmou celý její životní cyk-
lus, seznámí se s jejím  chodem v r�zných fázích životního cyklu, s organizací a pravidly �ízení. Spo-
le�nost dává ú�astník�m  jedine�nou možnost pochopit principy podnikání a dopady r�zné úrovn� 
finan�ního �ízení do existence, rozvoje firmy (studentské spole�nosti), p�ípadn� do jejího zániku.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 3. ro�ník  1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

− k praktickému vyzkoušení r�zných firemních pozic,  
− ke kvalitní komunikaci na úrovni managementu firmy, 
− seznámit se se zodpov�dností pracovník� v rámci organiza�ní struktury firmy, 
− k zam��ení chování na klienty, 
− k �ízení marketingové studie, 
− k cílenému ekonomickému a finan�nímu vzd�lávání a podpo�e žák� vedených k podnikavosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
− konstrukce p�edm�tu vychází  z fungování  studenty založené firmy (studentské spole�nosti), 
− žáci zakládají a �ídí firmu sami, jako konzultant nebo poradce jim slouží pedagog, 
− žáci rozhodují o zam��ení programu firmy (studentské spole�nosti), zda bude výrobní nebo 

bude poskytovat služby, rozhodují o zákaznické orientaci, o interním procesním �ízení firmy 
(studentské spole�nosti),  

 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Pedagog hodnotí p�i fungování firmy (studentské spole�nosti) tyto aktivity �i schopnosti: 
− schopnost student� pracovat v týmu, prosadit se v týmu z hlediska své zodpov�dnosti za ur�itý 

firemní úsek, 
− schopnost �init rozhodnutí, p�ijímat za n� odpov�dnost, 
− schopnost profesionální komunikace,  
− schopnost vid�t a chápat informace v širších souvislostech,  
− ochotu zapojovat se do diskusí, 
− schopnost formulovat svoje myšlenky, vyjad�ovat se srozumiteln� a souvisle a jednat 

s externími subjekty v zájmu fungování firmy (studentské spole�nosti). 

P�edpokládané výsledky vzd�lávání: 
Vzd�lávací p�edm�t se soust�e�uje p�edevším na rozvoj student� ve t�ech základních oblastech: 

− v poznávací oblasti - odborné ekonomické a finan�ní problematice, rozvíjí v�domosti student� 
v oblasti komplexního �ízení firmy s d�razem na principy podnikání,   

− v oblasti hodnotov�-postojové: rozvíjí zodpov�dné chování student� v roli manažer� firmy ak-
tivní p�ístup k �ešení problém�, orientuje na etické jednání v �ízení firmy,  

− v oblasti rozvoje zru�nosti a schopností podporuje efektivní využívání prost�edk� moderní 
komunika�ní a informa�ní technologie. 

Odborné kompetence: 
Finan�ní a manažerská problematika:  

− v profesní  praxi i b�žném denním život� aplikovat informace o organizaci a �ízení firmy, 
− strategicky a analyticky se rozhodovat p�i práci v týmu, 
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− interpretovat, jak jsou organizovány firmy, jak se vyvíjí nové produkty, služby a jak je �ízen 
jejich prodej, 

− jak firmy �ídí finance, 
− jakou roli hraje cash flow v život� firmy, vztah mezi ú�etnictvím a finan�ní �ízením firmy,  
− jak d�ležitá je spolupráce firmy a banky, 
− aplikace moderní technologie p�i nakládání s firemními financemi. 

Komunikativní kompetence: 
Absolvent bude schopen: 

− odborn� se vyjad�ovat k problematice zejména manažerského a finan�ního �ízení firmy,  
− vhodn�  využívat odborných znalostí p�i jednání v externími subjekty - bankami, poradci, ú�a-

dy,  
− formulovat svoje p�ání, požadavky a dotazy vztahující se k fungování firmy z r�zných úhl� 

pohledu - obchodu, financí, výroby, marketingu. 

Personální kompetence: 
Absolvent bude schopen: 

− týmov� spolupracovat,  
− �init rozhodnutí a nést za n� zodpov�dnost, 
− obhájit a zd�vodnit svoje rozhodnutí,  
− p�ijímat hodnocení svých výsledk� a zp�sobu rozhodování,  
− adekvátn� na n� reagovat, p�ijímat jiný názor, kritiku i od svých spolužák�,  
− um�t zahájit diskusi a p�ijmou i jiný názor. 

Sociální kompetence: 
Absolvent bude schopen: 

− pracovat v týmu, pochopit význam loajality v jeho jednání,  
− plnit zadané úkoly, podn�covat diskusi, zjiš�ovat názory jiných na finan�ní problematiku a 

fungování firmy (studentské spole�nosti),  
− nést zodpov�dnost za svoje rozhodnutí, která se mohou promítat i do zp�sobu života firmy 

(studentské spole�nosti). 

Kompetence k pracovnímu uplatn�ní: 
Absolvent m�že: 

− využít získaných v�domostí a znalostí jako podn�t� p�i volb� profesní specializace povolání 
(firemní i bankovní management), 

− využít praktických dovedností ke komunikaci i v rámci studia, p�íp.s budoucími zam�stnava-
teli, využívat základní znalosti financí a získané praktické dovednosti pro jakoukoli profesi 
v�etn� vlastního podnikání.  

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompro-

misní �ešení, 
− si vážili dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 
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�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich 
a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

− nau�it žáky pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Finance, bankovnictví 
− Ekonomika 
− Právo 
− Matematika 
− Ú�etnictví 
− Statistika 
− Informa�ní technologie 
− Ob�anská nauka 
− Psychologie 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- dokáže založit spole�nost podle právních nále-

žitostí, 
- pracuje se základními právními normami, jako 

je obchodní zákoník, da�ovými zákony, živ-
nostenským zákonem, 

- sestavuje základní podnikatelský zám�r a pre-
zentuje ho, 

- p�ipravuje a provádí pr�zkum trhu, vyvozuje 
záv�ry v�. interpretace výsledk�. 

1. Organizace 
- založení spole�nosti 
- výb�r právní formy a obchodního názvu 
- zavedení ú�etnictví 
- základní podnikatelský zám�r firmy 
- pr�zkum trhu 

Žák: 
- sestavuje plán p�íjm� a plán výdaj�, 
- dokáže volit r�znou míru detailu, 
- demonstruje sestavení rozpo�tu cash flow. 

2. Sestavení podnikatelského plánu 
- sestavení struktury v kontextu podnikatel-

ského zám�ru 
- plán p�íjm� a výdaj� 
- rozpo�et cash flow 

Žák: 
- interpretuje organizaci výroby, prodeje a služ-

by, 
- �ídí interní procesy ve firm�, 
- pracuje s interním manažerským systémem, 
- aplikuje �ízení cash flow, 
- formuluje klientskou strategii firmy,  
- interpretuje vztah manažerského a finan�ního 

ú�etnictví. 

3. �innost a �ízení firmy 
- zahájení výroby/služeb 
- zahájení a organizace prodeje 
- organizace prodeje, finan�ní �ízení 
- organizace komunikace mezi výrobou, ob-

chodem a financemi 
- cesta k finan�ní prosperit� firmy 
- obchodní strategie, externí komunikace 

Žák: 
- uzavírá spole�nost z pohledu právního a orga-

niza�ního, finan�ního, ú�etního, 
- dokáže spolupracovat s externími subjekty. 

4. Ukon�ení �innosti firmy 

32 
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6.18 Ekonomie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ekonomie 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Cílem tohoto p�edm�tu je nau�it žáky pracovat s obecnými pojmy ekonomie, p�ipravit je na vysoko-
školské metody studia. P�edm�t ekonomie sm��uje k tomu, aby žáci sledovali pr�b�žn� aktuální d�ní 
v národní, evropské a sv�tové ekonomice, dokázali odhadnout dopady opat�ení hospodá�ské politiky 
ve stát� i v Evropské unii.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 3. ro�ník 1 h/týden 

− U�ivo 3. ro�níku je zam��eno na národní hospodá�ství, hospodá�skou politiku státu a zahra-
ni�ní obchod.  

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

− k postupnému osvojení v�domostí a dovedností vytvá�ejících základ ekonomického vzd�lání, 
− k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jev�, 
− k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
− k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
− k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
− k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i ostatních ob�a-

n�, 
− k uv�dom�ní si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zam�stnaneckým pom�rem. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: 

− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, Internet, 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
− práce s aktuálními formulá�i, 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
− samostatná i skupinová práce, 
− p�ednášky odborník� z praxe, s nimiž žáci diskutují na dané téma, 
− ú�ast na školních i národních sout�žích, 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 
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Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Absolventi by m�li být schopni: 
− reáln� posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování 

v r�zných situacích, 
− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných 

a vhodn� se prezentovat, 
− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazyko-

v� správn�, 
− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat ná-

zory druhých, 
− zpracovávat jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
− snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných li-

dí (p�ednášek, diskusí, porad apod.). 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompro-

misní �ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 
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− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich a 
vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

− nau�it žáky pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ú�etnictví 
− Ekonomika 
− Marketing a management 
− Statistika 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Právo 
− ICT 
− Obchodní korespondence 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- uvádí p�íklady podnik� podle jednotlivých 

odv�tví, 
- zaujme stanovisko k úloze velkých podnik� 

v ekonomice státu, 
- vysv�tlí nejd�ležit�jší ukazatele vývoje eko-

nomiky, 
- charakterizuje EU, 
- odhadne nejvýrazn�jší dopady �lenství stát� 

v EU na jejich ekonomiku, 
- aplikuje své poznatky na �lenství �R v EU. 

1. Národní hospodá�ství 
- Integra�ní procesy v ekonomice 
- uspo�ádání národního hospodá�ství 
- �R jako sou�ást EU 
- ukazatelé výkonnosti NH 

Žák: 
- odliší cíle restriktivní a expanzivní hospodá�-

ské politiky, 
- odhadne vlivy základních opat�ení monetární 

a fiskální politiky na ekonomiku, 
- aplikuje znalosti opat�ení sociální politiky na 

konkrétní p�ípady. 

2. Hospodá�ská politika státu 
- monetární politika 
- fiskální politika a státní rozpo�et 
- d�chodová a cenová politika 
- vn�jší m�nová a obchodní politika  

32 
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Žák: 
- zná základní pojmy z oblasti zahrani�ního 

obchodu, 
- chápe d�vody existence zahrani�ního obcho-

du, 
- vysv�tlí význam obchodních operací, 
- orientuje se v základních formách zahrani�ní-

ho obchodu, 
- orientuje se v základních aspektech vývoz-

ních a dovozních operací, 
- srovná liberalismus a protekcionismus 
- posoudí význam spole�ného trhu EU. 

3. Sv�tová ekonomika 
- význam a formy zahrani�ního obchodu 
- platební bilance v ZO 
- organizace ZO 
- vývozní operace 
- dovozní operace 
- dodací a platební podmínky 
- zp�soby placení 
- metody financování vývozu a dovozu 

 

6.19 Hospodá�ský zem�pis 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Hospodá�ský zem�pis 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63–41–M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní  
Celková hodinová dotace:  64 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu:  
Hlavním cílem p�edm�tu je studium vazeb lidské spole�nosti a p�írodní sféry. Hospodá�ský zem�pis 
rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních, politických a demogra-
fických souvislostí sv�tové ekonomiky. Zam��uje se na vystižení základních trend�, dynamiky jev� a 
proces�. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 týdenních hodin za studium. 
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák�. 
Po�ty hodin u jednotlivých tématických celk� jsou pouze orienta�ní, vyu�ující m�že provést podle 
svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu u�iva s p�ihlédnutím k úrovni konkrétní t�ídy. 

Žáci: 
- jsou schopni pokládat geografické otázky (nap�. kde a pro� je co umíst�no, jaké jsou p�í�iny a 

d�sledky) a odpovídat na n�,  
- provád�jí srovnání makroregion�, stát�, oblastí podle daných kritérií, v�etn� srovnání se svou 

zemí, 
- získávají z odborné literatury, statistických materiál�, sd�lovacích prost�edk� nebo z internetu 

informace vztahující se k problematice a zpracovávají je do ur�ité podoby, 
- orientují se v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci sou�asného sv�-

ta a jeho �ástí. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
- nau�it chápat žáky kulturní odlišnosti lidských ras, národ� a kultur, vážit si jejich p�ínos� pro 

rozvoj lidské spole�nosti, 
- uv�domit si složitost mezilidských, etnických a mezinárodních vztah�, 
- vytvá�ení úcty k živé i neživé p�írod�, k ochran� a zlepšování p�írodního a ostatního životního 

prost�edí a k chápání globálních problém� sv�ta, 
- prohlubování osobnostní, národní a ob�anské identity žák�, jejich p�ipravenost tuto identitu 

chránit, ale sou�asn� respektovat identitu  jiných lidí, 
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- vést žáky k týmové a samostatné práci, 
- utvá�ení a kultivace svobodného, kritického a nezávislého myšlení žák�. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách hospodá�ského zem�pisu budou používány tyto metody 
a) Metoda slovního projevu 

- výklad 
- vysv�tlení 
- rozhovor 
- práce s u�ebnicí, atlasem 

b) Metody názorn� demonstra�ní 
- audiovizuální technika  
- užití dataprojektoru 

c) Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� 
- prezentace daného tématu za pomocí dataprojektoru a PC 
- referáty, seminární práce 

d) Metody fixa�ní 
- opakování u�iva 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�soby hodnocení žák� spo�ívají v bodovém systému známkování, známkovací stupnici a slovním 
hodnocení p�i hodnocení samostatné �innosti žák�. D�raz bude zárove� kladen na sebehodnocení žá-
k�. 

Hodnocení ústního projevu: 
- samostatné, správné a logické vyjad�ování 
- schopnost postihnout souvislosti s ostatními probíranými tématy 
- schopnost navázat i na ostatní odborné p�edm�ty 

Hodnocení písemného projevu: 
- správnost, p�esnost a pe�livost z hlediska odbornosti 
- jazyková správnost 

Hodnocení prezentací: 
- výb�r d�ležitých a zajímavých informací 
- zp�sob prezentace – využití prost�edk� výpo�etní techniky, p�ehlednost, jazyková správnost 
- slovní projev – srozumitelnost a souvislost p�i výkladu 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák se nau�í : 

- orientovat  se v masmédiích, využívat je a kriticky hodnotit, 
- jednat s lidmi, diskutovat o citlivých i konkrétních otázkách, hledat kompromisní �ešení, 
- angažovat se  pro ve�ejné zájmy a ve prosp�ch lidí v jiných zemích a kontinentech, 
- mít úctu k materiálním a duchovním hodnotám , dobrému životnímu prost�edí a chránit je  a za-

chovat pro budoucí generace. 
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�lov�k a životní prost�edí  
Žák se nau�í : 

- poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
- vytvá�et si citlivý vztah k p�írod�, 
- vyhodnocovat vliv prost�edí na lidské zdraví, 
- zapojit se do ochrany životního prost�edí, 
- znát vliv ekonomické �innosti na globální zm�ny klimatu a nazna�it zp�sob �ešení. 

Informa�ní technologie 
Žák se nau�í: 

- pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
- efektivn� pracovat s informacemi, um�t je získávat a kriticky vyhodnocovat. 

�lov�k a práce  
Výuka hospodá�ského zem�pisu: 

- vede žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
- nau�í žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a vzd�lávací nabídce. 

Mezip�edm�tové vztahy  
- Chemie 
- Fyzika 
- Biologie 
- Matematika 
- Statistika 
- Informa�ní a komunika�ní technologie 
- D�jepis 
- Ob�anská nauka 
- Ekonomie 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- charakterizuje p�írodní pom�ry, 
- vyhledá informace o struktu�e, obyvatel-

stva a náboženství Evropy v atlase, odbor-
né literatu�e, 

- vymezí geografickou polohu jednotlivých 
region� Evropy, 

- posoudí vliv p�írodních podmínek na hos-
podá�ství jednotlivých region� Evropy, 

- vysv�tlí p�í�iny evropské integrace, vznik 
Evropské unie, její význam, uvede hlavní 
orgány EU, 

- vyhledá pot�ebné informace o EU na inter-
netu, odborné literatu�e. 

1. Ekonomická sv�tová centra 
I. Evropské ekonomické centrum 
Evropa – všeobecný p�ehled  
- p�írodní pom�ry 
- obyvatelstvo 
- ekonomika 
- integra�ní procesy , vznik a charakteristika 

Evropské unie 

64 
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Žák: 
- srovná hospodá�ství Velké Británie, Fran-

cie, stát� Beneluxu, 
- prezentuje místa cestovního ruchu,  
- Velké Británie, Francie. 

západní Evropa  
- hospodá�ství stát� západní Evropy 
- postavení Velké Británie a Francie 

v sou�asném sv�t� a jejich politický systém 
- cestovní ruch 

Žák: 
- provádí srovnání ekonomické situace vy-

sp�lých stát� severní Evropy a pobaltských 
stát�. 

severní Evropa 
- ekonomika stát� severní Evropy 

Žák: 
- srovnává hospodá�ství jednotlivých stát� 

jižní Evropy, 

- diskutuje o sou�asných problémech 
v jižní Evrop� (ETA a národnostní 
problémy ve Špan�lsku mafie v Italii). 

 

jižní Evropa 
- ekonomika stát� jižní Evropy 

Žák: 
- srovnává politický a ekonomický vývoj 

západních a východních stát� st�ední Ev-
ropy. 

st�ední Evropa 
- historický vývoj 
- ekonomika N�mecka a alpských zemí 
- charakteristika postkomunistických zemí 

st�ední Evropy 
- cestovní ruch 

Žák: 
- diskutuje o sou�asných problémech a ko-
�enech politické situace, 

- charakterizuje hospodá�ství balkánských a 
�ernomo�ských stát�. 

jihovýchodní Evropa 
- ekonomika �ernomo�ských a balkánských 

stát� 
- ko�eny sou�asných problém� a povále�ný 

vývoj  
Žák: 
- uvádí politický a ekonomický vývoj Rus-

ka, 
- charakterizuje hospodá�ství Ruska a jeho 

postavení ve sv�t�. 

východní Evropa 
- politický e ekonomický vývoj Ruska 
- ekonomika Ruska 

Žák: 
- posoudí vliv p�írodních pom�r� na hospo-

dá�ství, 
- vysv�tlí p�irozený a územní pohyb obyva-

telstva, 
- uvede pr�myslové oblasti s ohledem na 

zastoupení jednotlivých odv�tví pr�myslu, 
- posoudí vliv p�írodních faktor� na zem�-

d�lství, 
- vymezí jednotlivé regiony �R v�etn� je-

jich charakteristiky, 
- charakterizuje cestovní ruch. 

2. �eská republika 
a) p�írodní pom�ry 
b) obyvatelstvo 
c) politický a ekonomický vývoj 
d) ekonomika  
- hlavní pr�myslová odv�tví a jejich rozmís-

t�ní 
- zem�d�lství a lesní hospodá�ství 
- doprava a zahrani�ní obchod 
- cestovní ruch  
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Žák: 
- vymezí oblast jihozápadní Asie, 
- vysv�tlí rozdílnou ekonomickou vysp�lost 

a zam��ení oblastí dle p�írodních a politic-
kých pom�r�, 

- charakterizuje strukturu obyvatelstva,  
- srovná hospodá�ství stát� ležících p�i St�e-

dozemním mo�i a subsaharských stát�, 
- uvádí problematické oblasti Afriky 

z hlediska nemocí, hladu a podvýživy,  
- charakterizuje hospodá�ství stát� 

v �ernošské Africe, 
- objasní výjime�né ekonomické postavení 

JAR v Africe. 

3. Jihozápadní Asie a severní Afrika 
- st�ední Asie 
- západní Asie 
- jihozápadní Asie 
- severní Afrika 
- subsaharská Afrika (západní Afrika, cent-

rální Afrika, východní Afrika, Jižní Afrika) 

Žák: 
- prezentuje p�írodní pom�ry Asie, 
- charakterizuje japonský ekonomický sys-

tém, 
- srovnává ekonomickou a politickou situaci 

korejských stát�, 
- uvádí d�ležité historické události pro vývoj 

hospodá�ství �íny, 
- charakterizuje ekonomickou situaci v �ín� 

a Mongolsku, 
- vysv�tlí vliv politického vývoje na sou�as-

nou strukturu obyvatelstva, náboženství a 
hospodá�ství zemí jižní a jihovýchodní 
Asie, 

- srovná ekonomickou situaci stát� jižní a 
jihovýchodní Asie, 

- uvádí specifické rysy a zvláštnosti p�írody, 
obyvatelstva a ekonomiky Austrálie a 
Oceánie. 

II. Východoasijské ekonomické centrum 
1. p�írodní pom�ry 
2. východní Asie  

(Japonsko, �ína, KLDR, Jižní Korea, 
Taiwan, Mongolsko) 

3. jižní a jihovýchodní Asie 

4. Austrálie a Oceánie 
Žák: 
- charakterizuje oblast severní Ameriky 

z hlediska p�írodních pom�r� a specifické-
ho historického vývoje osídlení (práce 
s mapou, d�jepisné znalosti), 

- uvádí hlavní p�í�iny ekonomické vysp�los-
ti oblasti a územní diferenciaci a speciali-
zaci,  

- provede srovnání ekonomiky Kanady a 
USA. 

III. Severoamerické ekonomické centrum 
1. S. Amerika 
- všeobecný p�ehled 
- USA 
- Kanada 

Žák: 
- charakterizuje ekonomické odlišnosti Me-

xika a ostatních stát� st�ední Ameriky. 

2. St�ední Amerika 
- Mexiko  
- státy Karibiku 
- pevninské státy st�ední Ameriky 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

136  

Žák: 
- prezentuje p�írodní pom�ry jižní Ameriky 

a jejich vliv na ekonomiku, 
- vymezuje hlavní ekonomické oblasti a et-

nografické zvláštnosti,  
- srovná ekonomickou úrove� stát� jižní 

Ameriky, 
- charakterizuje ekonomiku Brazílie a Ar-

gentiny. 

3. Jižní Amerika 
- všeobecný p�ehled 
- Brazílie 
- Argentina 
- Andské státy 
- ostatní státy  

Žák: 
- pochopí vliv geografické polohy na eko-

nomický vývoj sv�tového regionu a d�vo-
dy nerovnom�rnosti rozložení sv�tového 
hospodá�ství, 

- dokáže uvést hlavní problémy populace a 
nastínit jejich �ešení, 

- dokáže vystihnout hlavní souvislosti poli-
tiky státu a ekonomiky, 

- pochopí p�í�iny globálních problém� lid-
stva a dokáže nastínit možnosti �ešení nej-
d�ležit�jších z nich. 

IV. Globální aspekty sv�tové ekonomiky 
1. Ekonomickogeografické aspekty sv�tové-

ho hospodá�ství  
- struktura hospodá�ství 
- vliv polohy, p�írodních pom�r� a historic-

kého vývoje na stav ekonomiky 
- hodnocení ekonomické úrovn� 
- globalizace, specializace, integrace 

2. Sociální problémy lidstva 
- rozmíst�ní obyvatelstva, migrace a urbani-

zace 
- rasy, etnika, jazyky, náboženství 
- nemoci, problém výživy 

3. �lov�k a p�íroda, globální problémy 
lidstva 

- vzájemné p�sobení spole�nosti a p�írody 
- problém surovin a energie 
- zne�išt�ní p�írody 

 

6.20 Maturitní seminá� z ekonomiky 

Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Maturitní seminá� z ekonomiky 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32  
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t maturitní seminá� z ekonomiky vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet. P�edm�t 
prohlubuje a dopl�uje získané ekonomické znalosti a dovednosti. Poskytuje žák�m základní orientaci 
v ekonomickém systému �R, EU i sv�tové ekonomice. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli v�domi 
materiálních a duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 4. ro�ník  1 h/týden 

- U�ivo 4. ro�níku je zam��eno na zopakování a prohloubení u�iva ekonomických p�edm�t�. 
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Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

- k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jev�, 
- k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
- k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
- k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
- k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i ostatních ob�a-

n�. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: 

- výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
- referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, interne, 
- ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
- využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, ...), 
- práce s aktuálními formulá�i, 
- diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
- samostatná i skupinová práce, 
- uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
- odborná správnost, 
- schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
- logické uvažování, 
- správná jazyková interpretace, 
- samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Absolventi by m�li být schopni: 
- reáln� posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování 

v r�zných situacích, 
- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných 

a vhodn� se prezentovat, 
- formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 

správn�, 
- aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 

druhých, 
- zpracovávat jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
- snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
- písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných li-

dí (p�ednášek, diskusí, porad apod.). 
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Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
- dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompro-

misní �ešení, 
- vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

- rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

- efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
- jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

- vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

- nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich 
a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

- písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

- vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

- zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

- nau�it žáky pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ú�etnictví 
- Ekonomika 
- Ekonomie 
- Marketing a management 
- Statistika 
- Hospodá�ský zem�pis 
- Právo 
- ICT 
- Obchodní korespondence 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- aplikuje základní pojmy na p�íkladech 

 z b�žného života, 
- posuzuje dopad ekonomického a politického 

d�ní na poptávku, nabídku, 
- definuje jednotlivé právní formy podnikání,  
- charakterizuje jednotlivé podnikové �innosti,  
- vysv�tlí základní pojmy z oblasti náklad� a 

výnos� podniku, 
- vysv�tlí základní funkce a podstatu  pen�z a 

cenných papír�, 
- orientuje se v bankovním systému �R, 
- orientuje se v nabídce pojiš�ovacích produk-

t�, 
- používá jednotlivé metody kalkulací, 
- rozliší krátkodobé a dlouhodobé financování, 

vlastní a cizí kapitál, 
- vysv�tlí základní pojmy da�ové soustavy,  
- sestavuje da�ová p�iznání dan� z p�íjmu, 
- charakterizuje jednotlivé typy daní. 

Základní ekonomické pojmy 

Podnik a podnikání v podmínkách tržní 
ekonomiky 

Dlouhodobý majetek 

Zásobování podniku 

Zam�stnanci podniku a odm��ování 

Náklady a výnosy podniku 

Finan�ní trh 

Bankovnictví 

Pojiš�ovnictví 

Kalkulace 

Financování podniku 

Da�ová soustava �R  

32 

6.21 Maturitní seminá� z matematiky 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Maturitní seminá� z matematiky 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
- výchova p�emýšlivého �lov�ka, který bude um�t využívat matematiku v r�zných životních si-

tuacích, v odborné složce vzd�lávání, v dalším studiu, osobním život�, budoucím zam�stnání, 
- podílet se významným zp�sobem na rozvoji intelektuálních schopností žák� a jejich logického 

myšlení, 
- prohlubovat znalosti u�iva jako sou�ásti p�ípravy ke studiu na VŠ. 

Charakteristika u�iva: 
U�ivo zahrnuje: 

- limity funkce a posloupnosti 
- užití vektor� v n-rozm�rném prostoru 
- matice a jejich užití p�i �ešení rovnic 
- determinanty 
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Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
- motivace k celoživotnímu vzd�lávání 
- d�v�ra ve vlastní úsudek a jeho obhajoba na ve�ejnosti 
- p�ijímat kladn� kritiku 
- schopnost pracovat ve skupin� a p�ijímat názory ostatních 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V maturitním seminá�i z matematiky budou používány tyto metody: 
a) Metody slovního projevu 

- výklad 
- popis 
- vysv�tlení 
- rozhovor 

b) Metody práce s odborným textem 
- vyhledávání informací 
- studium odborné literatury 
- práce s internetem a po�íta�ovými programy 

c) Metody nácviku dovedností 

d) Fixa�ní metody 
- ústní opakování u�iva 
- procvi�ování 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�soby hodnocení žák� spo�ívají ve známkování pomocí bodového systému a ve slovním hodnoce-
ní, d�ležité je i v�novat pozornost sebehodnocení žák� 

Klasické diagnostické metody 
a) Ústní zkoušení 
b) Písemné zkoušení po probraných tématech 
c) Pr�b�žné orienta�ní zkoušení 

P�i hodnocení klademe d�raz zvlášt� na to, aby žáci: 
- porozum�li matematickému textu, správn� a p�esn� se matematicky vyjad�ovali, 
- vyhodnocovali informace získané z tabulek, graf� a diagram�, 
- aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných p�edm�tech, 
- dovedli matematizovat reálnou situaci a postihli jádro problému, 
- používali matematické pom�cky (kalkulátor, rýsovací pot�eby, odbornou literaturu), 
- Internet, PC. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby používali základní a aplika�ní programové vybavení po�íta�e pro uplat-
n�ní v praxi pro pot�eby dalšího vzd�lávání a aby pracovali s informacemi a komunika�ními prost�ed-
ky.  
Žáci by m�li: 

- najít vhodnou míru sebev�domí, sebeodpov�dnosti, 
- být schopni vlastního úsudku, 
- rozvíjet vyjad�ovací schopnosti, 
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- vystihnout jádro problému, 
- rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce, 
- provést reálný odhad p�i �ešení praktického problému. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
- dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých a kontroverzních otázkách, 
- tolerovali odlišné názory jiných lidí, 
- rozvíjeli svou lidskou jedine�nost. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá zejména k napl�ování t�chto cíl�: 

- jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hle-
disko ekologické, 

- poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
- dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci. 

�lov�k a sv�t práce 
Výuka maturitního seminá�e z matematiky by m�la: 

- vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu 
pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

- nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a vzd�lávací nabídce, 
- zorientovat žáky výslužbách zam�stnanosti, p�ivést je ú�elnému využívání jejich informa�ního 

zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

- používali základní a aplika�ní programové vybavení po�íta�e, a to nejen pro ú�ely uplatn�ní se 
v praxi, ale i pro pot�eby dalšího vzd�lávání, 

- pracovali s informacemi a komunika�ními prost�edky, um�li informace kriticky vyhodnocovat. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Matematika 
- Statistika 
- Informa�ní a komunika�ní technologie 
- Ekonomika 
- Ú�etnictví 
- Fyzika 
- Chemie 
- Hospodá�ský zem�pis 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník – denní forma 
 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 

Žák: 
- uvádí vztahy mezi �íselnými obory, 
- provádí aritmetické operace v množin�, 

reálných �ísel, 
- vypo�ítá �íselnou hodnotu výrazu, 
- provádí operace s mnoho�leny, 
- rozkládá mnoho�leny, 
- provádí operace s lomenými výrazy, vý-

razy obsahující mocniny a odmocniny. 

1. Operace s �ísly a výrazy 
- �íselné obory – reálná �ísla a jejich 

vlastnosti 
- výrazy s prom�nnými 
- operace s mnoho�leny 
- rozklad mnoho�len� 
- lomené výrazy 

 

 32 

 
- objasní pojem funkce, popíše funk�ní zá-

vislosti a demonstruje využití v praxi, 
- rozliší jednotlivé funkce, ur�í jejich defi-

ni�ní obor, obor hodnot, sestrojí graf, po-
píše vlastnosti. 

 

2.  Funkce 
- pojem funkce, defini�ní obor, obor hodnot 
- vlastnosti funkce (rostoucí, klesající, omeze-
nost, sudá, lichá) 
- druhy funkcí (lineární, konstantní, kvadratic-
ké, nep�ímá úm�rnost, lineární funkce 
s absolutní hodnotou, exponenciální, logarit-
mická) 

 

 
- �eší lineární rovnice, nerovnice a jejich 

soustavy užitím ekvivalentních úprav, 
- ovládá grafické �ešení rovnice a nerovnic, 
- p�evádí jednoduché reálné situace do ma-

tematických struktur, 
- vypo�te exponenciální a logaritmické rov-

nice. 
 

3. Rovnice a nerovnice 
- lineární rovnice 
- soustavy lineárních rovnic  

- vyjád�ení neznámé ze vzorce 
- lineární nerovnice 
- slovní úlohy 
- soustava lineárních nerovnic s jednou 

neznámou 
- kvadratické rovnice a nerovnice 
- exponenciální a logaritmické rovnice 

  

 
- navrhne využití goniometrických funkcí 

p�i �ešení pravoúhlého trojúhelníku, 
- definuje goniometrické funkce v oboru 

reálných �ísel, 
- sestrojí grafy jednotlivých funkcí a popíše 

jejich vlastnosti, 
- �eší základní goniometrické rovnice. 

 
 

- umí vypo�ítat �leny posloupnosti, dokáže 
popsat  
vlastnosti 

- rozliší aritmetickou a geometrickou po-
sloupnost 

- prokáže znalost vzorc� na výpo�et aritme-
tické a geometrické posloupnosti a roz-
hodne o jejich užití p�i �ešení úloh z praxe 

4. Goniometrie a trigonometrie 
     -     goniometrické funkce v pravoúhlém  
           trojúhelníku 
    -     goniometrické funkce obecného úhlu 
           jejich vlastnosti a grafy 
    -      goniometrické rovnice 
 
 
 
5. Posloupnosti 
 
-   výpo�et n-tého �lenu, rekurentní vzo-
rec,vlastnosti 
-   aritmetická posloupnost a užití v praxi 
-   geometrická posloupnost a užití v praxi 
 
 

  

 
- �eší úlohy na polohové a metrické vlast-

nosti rovinných útvar�, 
- vypo�te praktické úlohy na obvod a obsah 

obrazc�. 

6. Planimetrie 
- polohové a metrické vlastnosti mezi 

základními útvary 
- obsah a obvod rovinných obrazc� 
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.  
 

- ur�í vzájemnou polohu a metrické vlast-
nosti útvar� v prostoru, 

- �eší praktické úlohy na výpo�et objemu a 
povrchy t�les. 

 

7. Stereometrie 
- základní polohové vztahy mezi zá-

kladními prostorovými útvary  
- povrch a objem t�les (krychle, kvádr, 

hranol, válec, jehlan, kužel, koule) 

   

 

6.22 Ekonomika cestovního ruchu 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ekonomika cestovního ruchu 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie  
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t ekonomika cestovního ruchu vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, u�í žáky uplat-
�ovat ekonomickou efektivnost p�i �innostech v cestovním ruchu a jednat hospodárn� v souladu 
s etikou podnikání. P�edm�t poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních 
ekonomických pojm� a znalostí z oblasti týkajících se cestovního ruchu.. Poskytuje žák�m základní 
orientaci v ekonomickém systému �R, EU i sv�tové ekonomice. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli 
v�domi materiálních  a duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 2. ro�ník  1 h/týden 

U�ivo 2. ro�níku je zam��eno na vysv�tlení základních ekonomických pojm� z oblasti cestovního 
ruchu, na osvojení si znalostí vzniku  a základních podmínek vývoje cestovního ruchu, charakteristiku 
základních složek cestovního ruchu, charakteristiku pot�eb a spot�eby v cestovním ruchu, na postavení 
CR v národním hospodá�ství, na ekonomiku zahrani�ního cestovního ruchu a marketing v cestovním 
ruchu.  

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

− k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jev�, 
− k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
− k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
− k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
− k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i život ostatních 

ob�an�. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: 

− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, Internet, 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
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− práce s aktuálními formulá�i, 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
− samostatná i skupinová práce, 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Absolventi by m�li být schopni: 

− reáln� posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování 
v r�zných situacích, 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných 
a vhodn� se prezentovat, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazyko-
v� správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat ná-
zory druhých, 

− zpracovávat jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
− snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných li-

dí (p�ednášek, diskusí, porad apod.). 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompro-

misní �ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

- rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

- efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
- jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 
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�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéru. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

- vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

- nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich 
a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

- písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

- vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

- zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

- nau�it žáky pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ú�etnictví 
- Ekonomika 
- Ekonomie 
- Marketing a management 
- Statistika 
- Hospodá�ský zem�pis 
- Právo 
- ICT 
- Obchodní korespondence 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- charakterizuje cestovní ruch a jeho specifi-

ka, 
- posuzuje dopad ekonomického a politické-

ho d�ní na cestovní ruch, 
- ur�í základní podmínky pro rozvoj cestov-

ního ruchu,  
- sleduje vývoj trhu, zhodnocuje ziskovost 

jednotlivých služeb cestovního ruchu, 
- vysv�tlí hospodá�ský  a kulturn�-politický 

p�ínos cestovního ruchu. 

Vznik a základní podmínky vývoje cestovního 
ruchu 

Podstata, typologie a funkce cestovního ruchu 

Charakteristika základních složek CR 

Charakteristika pot�eb a spot�eby v CR 

Postavení cestovního ruchu v národním hos-
podá�ství 

Ekonomika zahrani�ního cestovního ruchu 

Marketing v cestovním ruchu 

32 
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6.23 Geografie cestovního ruchu 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Geografie cestovního ruchu 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní  
Celková hodinová dotace: 64 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
− zprost�edkovat informace z geografie z hlediska jejich využití v CR, 
− rozvíjet geografické a historické myšlení žák�, tj. prostoro�asové myšlení, 
− u�it žáky pracovat s informacemi a využívat získané v�domosti p�i vytvá�ení cestovní nabíd-

ky, 
− p�ispívat k posilování historického v�domí žák�, jejich národní hrdosti a multikulturnímu 

smýšlení. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební plán je zpracován v rozsahu 2 týdenních hodin za studium. Po�ty hodin u jednotlivých téma-
tických celk� jsou pouze orienta�ní, vyu�ující m�že provést podle svého uvážení úpravy obsahu i roz-
sahu u�iva s p�ihlédnutím k úrovni konkrétní t�ídy. 
U�ivo zahrnuje: 

− práci s mapou 
− CR �R 
− CR Evropy 
− CR ostatních sv�tadíl� 
− práci s odborným textem 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
− pochopení odlišných kultur a náboženství lidstva, 
− posilování historického pov�domí žák� a jejich národnostního cít�ní, 
− utvá�ení vlastního úsudku na základ� informací a poznatk�.  

Výukové strategie (pojetí výuky): 

V hodinách geografie cestovního ruchu budou používány tyto metody: 
a) Metody slovní 

− výklad s použitím audiovizuální techniky 
− popis 
− rozhovor 
− vysv�tlení 

b) Metody fixa�ní 
− ústní opakování 
− písemné opakování 

c) Metody práce s odborným textem 
− vyhledávání informací v odborné literatu�e 
− práce s textem na internetu a jeho zpracování po�íta�ovým programem 
− zjiš�ování informací v katalozích 
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− práce s atlasem, turistickými mapami 
d) Metody samostatné práce žák� 

− referáty a prezentace  
− seminární práce 
− projekty 

e) Metody výzkumné a badatelské 
− exkurze  
− poznávací zájezdy 

f) Metody týmové práce 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�sob hodnocení spo�ívá ve známkování, bodovém systému, slovním hodnocení p�i ústním zkouše-
ní, prezentacích, seminárních pracích. D�raz bude rovn�ž kladen na sebehodnocení žák� zejména p�i 
prezentaci seminárních prací. 

P�i hodnocení budou využívány základní diagnostické metody: 
− ústní zkoušení 
− písemné testy 
− orienta�ní zkoušení 
− hodnocení domácí práce 
− hodnocení práce ve vyu�ování 

Hodnotí se: 
− schopnost samostatného úsudku 
− schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie 
− správnost, pe�livost 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Pr��ezová témata 
�lov�k a práce 
Výuka p�edm�tu by m�la: 

− vést žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a vzd�lávací nabíd-

ce. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák by se m�l nau�it: 

− poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
− vytvá�et si úctu k živé i neživé p�írod� a jedine�nosti života na Zemi, 
− hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spot�eby a prost�edí, 
− metody ochrany životního prost�edí. 

Informa�ní technologie 
Žák by m�l um�t: 

− pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
− efektivn� pracovat s informacemi, um�t je získávat a kriticky vyhodnocovat. 
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Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák: 

− si váží materiálních a duchovních hodnot a uv�domuje si nutnost jejich zachování pro budou-
cí generace, 

− orientuje se v globálních problémech sou�asného sv�ta,  
− respektuje pluralismus názor�, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, 
− rozvíjí svou lidskou individualitu, 
− podporuje demokracii v ob�anské spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Technika cestovního ruchu 
− Ekonomika cestovního ruchu 
− D�jiny um�ní 
− D�jepis 
− Biologie 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 
− Ob�anská nauka 
− Psychologie 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- objasní vztah geografie a cestovního ruchu, 
- vysv�tlí jednotlivá kartografická zobrazení, 
- dovede pracovat s m��ítkem mapy, �íst a in-

terpretovat nápl� mapy. 

1. Mapy, druhy map , práce s mapou 

Žák: 
- charakterizuje p�írodní a hospodá�sko-

sociální podmínky cestovního ruchu v �R, 
- vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu, do-

káže vyjmenovat jejich atraktivity. 

2. Geografie cestovního ruchu �eské re-
publiky 

- p�írodní a socioekonomické podmínky 
cestovního ruchu v �R 

- hlavní turistické oblasti v �R 

Žák: 
- charakterizuje p�írodní a hospodá�sko-

sociální podmínky cestovního ruchu 
v Evrop�, 

- vyjmenuje turistická centra v Evrop�, dokáže 
uvést p�í�iny zájm� o tyto oblasti, 

- zná významné kulturní a historické památky a 
dovede je p�i�adit do jednotlivých zemí, 

- charakterizuje faktory tvo�ící turistický po-
tenciál regionu.  

3. Geografie cestovního ruchu Evropy 
- st�edomo�ské turistické oblasti (Špan�l-

sko, Portugalsko, francouzská riviéra, Itá-
lie, 	ecko, Chorvatsko) 

 

64 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky  

Žák: 
- charakterizuje p�írodní a hospodá�sko-

sociální podmínky cestovního ruchu 
v Evrop�, 

- vyjmenuje turistická centra v Evrop�, dokáže 
uvést p�í�iny zájm� o tyto oblasti, 

- zná významné kulturní a historické památky a 
dovede je p�i�adit do jednotlivých zemí, 

- charakterizuje faktory tvo�ící turistický po-
tenciál regionu.  

1.Geografie cestovního ruchu Evropy 
- západní Evropa 
- severní Evropa st�ední Evropa 
- jihovýchodní a východní Evropa 

 

Žák: 
- charakterizuje p�írodní, historické a hospo-

dá�sko- sociální podmínky cestovního ruchu 
jednotlivých sv�tadíl�, 

- dokáže vysv�tlit základní, kulturní, nábožen-
ské a historické odlišnosti regionu Asie, 

- dovede uvést výhody a nevýhody turistiky 
oblastí, 

- vyjmenuje p�í�iny malého zájmu o n�které 
lokality, 

- uvede hlavní oblasti cestovního ruchu Afriky, 
p�í�iny zájm� a atraktivity,  

- charakterizuje typickou faunu a floru Austrá-
lie a další odlišnosti sv�tadílu, 

- vymezí základní kulturní a historické odliš-
nosti regionu, 

- uvede typické starov�ké civilizace a jejich 
p�ínos pro lidstvo, 

- zhodnotí p�ínos konkrétního geografického 
prost�edí pro realizaci cestovního ruchu. 

2. Geografie cestovního ruchu sv�ta 
a) Asie  
- východní Asie (Japonsko, �ína) 
- jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie, 

Indonésie, Filipíny) 
- jižní Asie (Indie, Srí Lanka, Nepál) 
- jihozápadní Asie (Turecko, Izrael, 

Saudská Arábie, SAE) 
-  cestovní ruch Afriky 
- severní Afrika (Egypt, Tunisko, Mari-

ko) 
- národní parky východní a jižní Afriky 
b) cestovní ruch Austrálie a Oceánie 

c) cestovní ruch Ameriky 
- severní Amerika (USA, Kanada) 
- st�ední Amerika (Mexiko, státy Karibi-

ku) 
d) jižní Amerika (Brazílie, Argentina) 

- ,  

Žák: 
- pracuje s odbornými texty. 

3.Odborné texty  
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6.24 Výpo�etní technika a programování 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Výpo�etní technika a programování 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání:   denní 
Celková hodinová dotace:  192 
Platnost u�ební osnovy:   od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t výpo�etní technika a programování vede k rozvíjení schopností logicky myslet, u�í žáky 
uplat�ovat efektivnost p�i �innostech, jednat hospodárn� a smyslupln� v souladu s etikou. P�edm�t 
poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních informa�ních pojm� a znalostí 
z oblasti týkajících se jednotlivých sou�ástí informa�ních proces� a posléze integraci znalostí z pohledu 
informatiky a výpo�etní techniky. Poskytuje žák�m základní orientaci v informa�ních systémech �R, EU i sv�-
tových technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli v�domi materiálních  a duchovních hodnot a dobrého 
životního prost�edí.  
Charakteristika u�iva: 
Výuka probíhá:   1. ro�ník ……2 h/týden 
    2. ro�ník ……2 h/týden 
    3. ro�ník ……1 h/týden 
    4. ro�ník ……1 h/týden 
 
U�ivo je zam��eno na poznání po�íta�ové logiky, algoritmech a algoritmizaci úloh, práci 
s vývojovými diagramy, základ� vektorového pohybu jako logiky návaznosti, jednoduchých progra-
movacích jazycích a strukturovaném programování vyšších programovacích jazyk�, tvorba webových 
stránek a databází. 
D�raz je rovn�ž kladen na hygienu práce s po�íta�em, ergonomii a v nemalé �ad� právní aspekty au-
torských práv a po�íta�ového pirátství, v�etn� neoprávn�ných vstup� do cizích dat. 
Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

- k postupnému osvojení v�domostí a dovedností vytvá�ejících základ informatického vzd�lání, 
- k samostatnému uvažování a hodnocení  informa�ních proces�, 
- k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat obecné informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
- k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
- k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
- k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i ostatních ob�a-

n�. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách výpo�etní techniky a programování budou využívány následující metody a formy práce: 
− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, internet 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, ..) 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života 
− samostatná i skupinová práce 
− ú�ast na veletrzích 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah� 
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Hodnocení výsledk� žák�: 
Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu, 
Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  
 
 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Absolventi by m�li: 
− reáln� posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v 

r�zných situacích, 
− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodn� se prezentovat, 
− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� správn�, 
− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory dru-

hých, 
− zpracovávat jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
− snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�ednášek, disku-

sí, porad apod.). 
 
Pr��ezová témata: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 
− se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní 

�ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

 
 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 
− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a jed-

nání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 
− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko 

ekologické. 
 
�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 
− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivnímu 

pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 
− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich a 

vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 
− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá o�e-

kávání a své priority, 
− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a zam�stna-

vatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými právními p�edpi-
sy, 
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− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ního 
zázemí. 

 
 
Informa�ní a komunika�ní technologie 

Cílem vzd�lávání ve výpo�etní technice a programování je nau�it žáky pracovat s prost�edky infor-
ma�ních a komunika�ních technologií a pracovat s informacemi a nau�it žáky základ�m programová-
ní v�etn� algoritmizace úloh. Žáci porozumí základ�m informa�ních a komunika�ních technologií, 
nau�í se na základní úrovni programovat a pracovat s databázemi. Jedním ze st�žejních témat oblasti 
výpo�etní techniky a programování, a tedy i cíl� výuky, je, aby žák zvládl efektivn� pracovat s infor-
macemi (zejména s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií) a ovládal algo-
ritmizace úloh s p�evodem do programovacích jazyk�. Podstatnou �ást vzd�lávání ve výpo�etní tech-
nice a programování p�edstavuje práce s výpo�etní technikou. 
 
Mezip�edm�tové vztahy  

- ú�etnictví 
- ekonomie 
- matematika 
- fyzika 
- právo 
- informa�ní a komunika�ní technologie 

 
 
II. Rozpis u�iva - 1. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 
Žák: 
- pracuje s vektorovými programy, 
- definuje algoritmy, 
- definuje vývojové diagramy, 
- orientuje se ve struktu�e programování. 
 

 
vektorová animace 
základy algoritmizace 
vývojové diagramy 
strukturované programování 

64 

 
 
 

II. Rozpis u�iva - 2. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 
Žák: 
- rozumí programovacímu jazyku, 
- popíše datové typy, množiny,   identi-

fikátory, prom�nné, konstanty, 
- rozumí ordinálním datovým typ�m, 
- orientuje se v jednoduchých p�íkazech 

a struktu�e programování. 

 
- programovací jazyk  a algoritmizace úloh 
- programovací jazyk pascal          

64 
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II. Rozpis u�iva - 3. ro�ník  
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 
Žák: 
- pracuje s myšlenkovými mapami, 
- používá záznamy a makra, 
- vytvá�í jednoduché programy, 
- orientuje se v ostatních funkcích, 
- definuje rela�ní databáze, 
- popíše architekturu server-klient, 
- využívá tabulky, formulá�e, vazby 
s relacemi. 
 

 
- databáze                             
- rozší�ení funkcí tabulkových kalkulátor� 
- rozlišuje mezi deterministickými, 

periodickými a chaotickými systémy 
- web kancelá� 
- Gogole online 
- informa�ní spole�nost 
- digitální stopy 

32 

 
II. Rozpis u�iva - 4. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 

dotace 
Žák je schopen: 
- upravuje existující www stránky, 
- definuje jednotlivé tagy, 
- vytvá�í vlastní stránky, 
- orientuje se v jazyce HTML. 

 
- www stránky    
- web prohlíže�e                   

32 

 

6.25 Výpo�etní technika a e-marketing 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Výpo�etní technika a e-marketing 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 192 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t výpo�etní technika a e-marketing vede k rozvíjení schopností logicky myslet, u�í žáky uplat-
�ovat efektivnost p�i �innostech, jednat hospodárn� a smyslupln� v souladu s etikou. P�edm�t poskytu-
je žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních informa�ních pojm� a znalostí z oblasti 
týkajících se jednotlivých sou�ástí informa�ních proces�, posléze i integraci znalostí z pohledu infor-
matiky, výpo�etní techniky, marketingu a teorie systém�. Poskytuje žák�m základní orientaci 
v informa�ních systémech �R, EU i ve sv�tových technologiích. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli 
v�domi materiálních a duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 2 h/týden 
 2. ro�ník  2 h/týden 
 3. ro�ník  1 h/týden 
 4. ro�ník  1 h/týden 

Výuka je zde zam��ena na prohloubení praktických dovedností p�i používání nových technologií a e-
marketing. Absolventi zvládají využití rozsáhlých informa�ních systém�, vhodnou komunika�ní tech-
niku, tvorbu vlastní prezentace a web stránek. V rámci marketingové �ásti budou schopni využít veš-
keré sou�asné služby Internetu po�ínaje www službami, e-maily, ftp, instant messagingem, videoko-
munikací, sociálními sít�mi atd. Poznají výhody a možnosti uplatn�ní e-marketingu, e-strategie, budo-
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vání Corporate Identity, efektivn�jší komunikace ve firm� a ostatní elektronické produkty. Nau�í se 
pracovat s produkty na Internetu a doprovodnými službami v elektronické form�. Porozumí problema-
tice bannerové slepoty, web crawlers, search engine marketing, search engine optimalization, získává-
ní primárních a sekundárních dat e-commerce a ostatních faktor� ovliv�ujících kvalitu stránek.  

Dále se zam��í na teorii a historii deterministických systém�, cyklických a periodických systém� a 
rovn�ž i chaotických systém�. Nau�í se zpracovávat data a tvo�it z nich p�edpov�di dalšího chování 
systému, nap�. kapitálových trh�. Vše v za pomocí výpo�etní techniky. 

D�raz je rovn�ž kladen na hygienu práce s po�íta�em, ergonomii a v nemalé �ad� právní aspekty au-
torských práv a po�íta�ového pirátství, v�etn� neoprávn�ných vstup� do cizích dat. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

− k postupnému osvojení v�domostí a dovedností vytvá�ejících základ informatického vzd�lání, 
− k samostatnému uvažování a hodnocení  informa�ních proces� a zdroj�, 
− k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat obecné informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
− k využití technologií p�i obchodování a podnikání 
− k obecné teorii a praxi v e-marketingu, k vyhodnocení neperiodických d�j� a jejich využití 

v podnikatelské �innosti 
− k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
− k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
− k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i život ostatních 

ob�an�. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách výpo�etní techniky v obchod� a službách budou využívány následující metody a formy 
práce: 

− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, Internet, 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, ...), 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
− samostatná i skupinová práce, 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  
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P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Žák: 

− reáln� posuzuje své fyzické a duševní možnosti, odhaduje výsledky svého jednání a chování v 
r�zných situacích, 

− vyjad�uje se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a 
vhodn� se prezentuje, 

− formuluje své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astní diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje názory dru-
hých, 

− zpracovává jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
− snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
− písemn� zaznamenává podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�ednášek, 

diskusí, porad apod.). 

Pr��ezová témata: 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se orientovali v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompro-

misní �ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovávat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéru. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich a 
vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

− písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 
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Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem vzd�lávání ve výpo�etní technice a e-marketingu je nau�it žáky pracovat s prost�edky infor-
ma�ních a komunika�ních technologií, pracovat s informacemi a nau�it žáky základ�m algoritmizace 
úloh. Žáci porozumí základ�m informa�ních a komunika�ních technologií, nau�í se na základní úrov-
ni pracovat s neperiodickými d�ji. Jedním ze st�žejních témat oblasti výpo�etní techniky a e-
marketingu, a tedy i cíl� výuky, je, aby žák zvládl efektivn� pracovat s informacemi (zejména s využi-
tím prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií), byl schopen nelézat podnikatelské p�íleži-
tosti na Internetu, dokázal p�edvídat blízké vývoje budoucích d�j�. Podstatnou �ást vzd�lávání 
ve výpo�etní technice a e-marketingu p�edstavuje práce na optimalizaci vyhledávání potencionálních 
zákazník� a optimalizaci web stránek e-shopu. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ekonomie 
− Matematika 
− Právo 
− Statistika 

II. Rozpis u�iva - 1.  a 2. ro�ník (spole�ný úvod šk. rok 2011/12) 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- definuje internet a jeho služby 
- pracuje s web stánkami, 
- definuje hosting a domény, 
- porovnává tradi�ní a internetová média, 
- orientuje se v marketingových strategiích, 
- pracuje s daty z výzkumu, 
- zpracovává získaná data, 
- orientuje se a využívá SEM a SEO, 
- zná faktory ovliv�ující kvalitu stránek, 
- vyhodnocuje reklamu. 

 
- podstata internetu a jeho služby 
- web stránky a e-shopy 
- internet a tradi�ní média 
- marketingové strategie 
- marketingový mix v síti 
- produkt, cena, distribuce 
- výzkumy – primární a sekundární 
- orientace stránek SEM a SEO  
- faktory ovliv�ující kvalitu stránek 
- reklama v sou�asnosti 

 

64 

 

II. Rozpis u�iva - 3. a 4. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- orientuje se v základním d�lení systém�, 
- definuje „motýlí efekt“, 
- rozumí po�íta�ovým simulacím, 
- chápe zv�tšování chyb a p�edpov�di, 
- orientuje se v d�lení period, 
- rozpozná sob�podobné útvary, 
- definuje vícerozm�rné dimenze, 
- rozumí algoritmizaci logo turtle systém�, 
- definuje fázový prostor, 
- chápe opakující se množiny nekone�na, 
- orientuje se v kapitálových trzích. 

 
- determinismus – cykly – chaos 
- motýlí efekt 
- po�íta�ové simulace 
- p�edvídatelnost a zv�tšování chyby 
- bifurkace a nelineární oscilace 
- sob�podobnost a fraktální geometrie 
- Hausdorfova a ostatní dimenze 
- L-systémy 
- fázový prostor a atraktory 
- Mandelbrotovy množiny 
- kapitálové trhy 

 

32 
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7 U�ební plány obchodní akademie 
7.1 Sociologie a spole�enská kultura 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Sociologie a spole�enská kultura 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem  

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Seznámit žáky se základními pravidly spole�enské etikety. Zkoumat, analyzovat a poznávat mezilid-
ské vztahy v sociálních skupinách. Posoudit, jak probíhá proces komunikace. Objektivizovat význam 
verbální a neverbální komunikace. Pochopit r�znorodost sociálních skupin. 

Charakteristika u�iva: 
Specifikovat mravní zásady správného chování, objasnit faktory socializa�ního procesu, specifikovat 
vývojové fáze osobnosti, aplikovat typologii osobnosti na volby profesionální �innosti, charakterizovat 
formy pospolitého života, specifikovat typologii chování ve skupinách. 

Po�et vyu�ovacích hodin:  1. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Upev�ovat mravní hodnoty p�i spole�enském styku. Žák je schopen objasnit význam solidarity a dob-
rých vztah� v komunit�, umí debatovat o pozitivech i problémech multikulturního soužití, je schopen 
vysv�tlit p�í�iny migrace lidí, získá odolnost v��i zát�žovým situacím a sebed�v�ru p�i �ešení kon-
fliktních situací. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− prezenta�ní schopnosti, 
− diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života, 
− �ešení modelových situací se zam��ením na komunika�ní kompetence, 
− rozvoj komunika�ních dovedností ve skupin�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 
− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti spole�enské kultury, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
− zpracování a rozbor referátu, 
− dovednost výstižn� formulovat své názory, 
− tvorbu samostatného úsudku a argumentace, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
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− schopnost používat relevantní informace p�i diskusích, 
− správné použití odborné terminologie. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žák je schopen navrhnout alternativy �ešení p�i konfliktních situacích, umí posoudit klady a zápory 
sociálních vztah�, dokáže objasnit význam sociální politiky státu.  

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil základní hodnoty a principy demokracie, 
− um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života, 
− respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování, 
− dokázal se orientovat v sociálních vztazích, 
− respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu porozum�t, 
− cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí, 
− pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací, 
− um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program�, 
− dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, 
− vážil si hodnot lidské práce, 
− byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin, 
− objasnil základní aspekty ekonomické situace státu, 
− popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ob�anská nauka 
− Sociologie 
− Politologie 
− Psychologie 
− Právo 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- dokáže respektovat základní pravidla spole-
�enské etikety, 

- rozvíjí ohleduplnost, zdvo�ilost, odpov�dnost, 
sebekriti�nost, 

- angažuje se pro obecné dobro a pomoc jiným 
lidem. 

1. Spole�enská kultura 
- p�edstavování 
- oslovování 
- chování v dopravních prost�edcích 
- etiketa stolování 
- chování na ve�ejnosti 

Žák: 
- dokáže vymezit faktory socializa�ního proce-

su, 
− rozumí typologii osobnosti, 
− je schopen charakterizovat formy pospolitého 

života, 
− dokáže se orientovat v pojmech spolupráce, 

soupe�ení, 
− umí vymezit p�edpoklady efektivní týmové 

spolupráce, 
− dokáže pojmenovat sociáln� patol. jevy, 
− dokáže vymezit soc. strukturu �eské spole�-

nosti, sociální klima, 
− je schopen definovat sociální status, sociální 

roli ve spole�nosti. 

2. �lov�k v lidském spole�enství 
− socializa�ní proces 
− typologie osobnosti 
− formy pospolitosti 
− kooperace 
− sociáln� patologické jevy 
− moderní �eská spole�nost 
− sociální role 

Žák: 
− umí popsat sociální nerovnost,  
− je schopen charakterizovat pojmy: mobilita, 

rasy, etnika, národnost, multikulturní vztahy, 
migrace, náboženské sekty, azyl, 

− dokáže diskutovat o životním stylu. 

3. �lov�k a sv�t 
− sociální nerovnosti 
− globální problémy související s migrací 
− životní styl 

32 

7.2 D�jepis 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  D�jepis 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  96 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje prvním ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu:  
− p�ipravit žáky na aktivní ob�anský život v demokratické spole�nosti, 
− pozitivn� ovlivnit hodnotovou orientaci žák�, 
− odpov�dn� jednat nejen ve vlastním prosp�chu, 
− kultivovat historické v�domí, 
− vytvá�et kritické myšlení, 
− být hrdí na tradice a hodnoty svého národa. 
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Charakteristika u�iva: 
U�ivo je rozd�leno do t�í ro�ník�, v prvním ro�níku dv� hodiny týdn�, ve druhém a t�etím ro�níku 
jedna hodina. Jedná se o systémový výb�r nejd�ležit�jších událostí sv�tových, �eskoslovenských a 
�eských d�jin, na základ� kterého žáci nejsnáze pochopí mechanismus p�sobení zákonitostí spole�en-
ského vývoje. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
− jednat odpov�dn� a p�ijímat odpov�dnost za své jednání, 
− vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty, jednat v souladu 

s humanitou a vlastenectvím, 
− respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody, 
− kriticky posuzovat skute�nost kolem sebe, p�emýšlet o ní, tvo�it si vlastní úsudek, nenechat 

sebou manipulovat, 
− oprostit se od p�edsudk�, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti, 
− cílev�dom� chránit životní prost�edí, 
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárn�, 
− chtít si klást v život� praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na n� 

v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpov�di. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 

Metody výuky:  
metody slovní 

− monologické metody (popis, vysv�tlování, vypráv�ní, p�ednáška) 
− dialogické metody (rozhovor, diskuze) 
− metody písemných prací (písemná cvi�ení) 
− metody práce s u�ebnicí �i knihou a s mapou 

metody názorn� demonstra�ní 
− demonstrace obraz� statických 
− projekce statická a dynamická 

metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� 
− metody samostatné práce žák� 

Hodnocení výsledk� žák�: 

1. Známkování 

2. Sebehodnocení 

Získávání podklad� pro hodnocení: 
− sledováním výkon� žáka a jeho p�ipravenosti na vyu�ování, 
− druhy zkoušek (písemné, ústní), 
− zpracování referát� a prací k danému tématu, 
− samostatné aktivity,  
− modelové a problémové úkoly, kvízy, k�ížovky, rébusy … 
− projektové a skupinové práce, 
− projektové dny celoškolní a projektové dny ro�níkové, za�azované na konci školního roku. 

Kritéria pro hodnocení: 
− v�domosti a dovednosti (ústní a písemné zkoušení).  
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Referáty a seminární práce:  
– použití vhodných (r�zných) zdroj� informací  
– úrove� zpracování zdroj� po obsahové stránce (zda není pouze opsáno)  
– vlastní p�ínos a vyvození záv�r�  
– grafická a gramatická stránka práce  

Skupinová práce: 
– podíl na práci skupiny (zapojení,  nenarušování práce skupiny)  
– dodržování tématu (sledování tématu, soust�ed�ná pozornost)  
– navrhování nápad�, �ešení, myšlenek (vlastní návrhy, užite�ná kritika, rozhodování)  
– akceptace ostatních �len� skupiny (povzbuzování ostatních, uznávání jiných nápad�, zapojení 

ostatních)  
– komunikace se skupinou (jasná a srozumitelná, vhodn� usm�r�ována)  
– kreativní �innosti  

Podklady pro hodnocení žák� získává u�itel pr�b�žn� i jednorázov�.  

Pr�b�žné zp�soby:  - pozorování p�ístupu a projev� žák�, jejich úsilí a aktivity. 

Jednorázové zp�soby: - ústní zkoušení, písemné práce, tematické práce (referáty, projekty, dlouhodo-
bé úkoly). 

Sebehodnocení: 
Sebehodnocení žáka probíhá pr�b�žn� i jednorázov�. Žáci se u�í objektivn� hodnotit výsledky své 
práce i jednání. Po ústním �i individuálním písemném zkoušení dostane žák zpravidla prostor, aby sám 
ohodnotil svoji p�ípravu a sv�j výkon. Souhrnné sebehodnocení provádí žák zpravidla jednou za �tvrt-
letí. Žák se pokusí vyjád�it, v �em dosáhl nejv�tších pokrok�, kde cítí slabiny a zamyslí se nad tím, co 
by mohl ud�lat v budoucnu lépe.  

Sebehodnocení žák� ve smyslu sebereflexe se d�je r�znými aktivitami žák�, ve kterých mohou zejmé-
na: 

− skupiny žák� hodnotit celoskupinové �innosti, 
− �lenové skupiny hodnotit jeden druhého, 
− jednotlivci hodnotit sami sebe. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žák bude schopen: 
– rozvíjet své vyjad�ovací schopností, 
– vést diskuzi a formulovat vlastní názor, 
– zpracovat jednoduchý text, 
– vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 
– efektivn� se u�it a pracovat, 
– p�ijímat hodnocení svých výsledk�, radu i kritiku, 
– porozum�t zadání úkolu, ur�it jádro problému, 
– získat pot�ebné informace, kriticky je hodnotit a užívat pro �ešení úloh a problém�. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
– rozvoj funk�ní gramotnosti  
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– úcta k materiálním i duchovním hodnotám 
– rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 
– dovednost jednat s lidmi 
– orientace v masových médiích 
– rozvoj komunikativních a personálních kompetencí 
– v�domí nutnosti zachování t�chto hodnot pro budoucí generace 
– tolerance odlišných názor� 
– orientace v globálních problémech sou�asného sv�ta 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
– práce s internetem, vyhledávání pot�ebných informací 

�lov�k a životní prost�edí  
– efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení 

�lov�k a sv�t práce  
– vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech 
– verbální a neverbální komunikace p�i d�ležitých jednáních 

Mezip�edm�tové vztahy: 
– �eský jazyk a literatura 
– Zem�pis 
– Ob�anská nauka 
– Právo 

D�raz je kladen nikoli na sumu teoretických poznatk�, ale na p�ípravu pro praktický život a 
celoživotní vzd�lávání. K této p�íprav� je t�eba vybraných v�domostí a dovedností, které jsou 
prost�edkem ke kultivaci historického v�domí. 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− objasní smysl poznávání minulosti a variabili-

tu jejího výkladu. 

1. Úvod do d�jepisu 

Žák: 
− uvede p�íklady p�ínosu starov�kých civilizací. 

2. Starov�k 
− staroorientální civilizace 
− 	ecko, 	ím 

Žák: 
− charakterizuje st�edov�k a jeho kulturu, 
− dovede vysv�tlit roli jednotlivých stav� p�i 

vytvá�ení státu. 

3. St�edov�k 
− stát a spole�nost 
− církev 
− ultura 

Žák: 
− vysv�tlí významné zm�ny, 
− objasní nerovnom�rnost vývoje, 
− definuje renesanci a baroko. 

4. Raný novov�k 
− humanismus a renesance 
− zámo�ské objevy 
− �eský stát 
− reformace a protireformace  

32 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− uvádí význam osvícenství a klasicismus. 

− západní a východní Evropa 
− absolutismus a parlamentarismus 
− osvícenství 

Žák: 
− na p�íkladu ob�anských revolucí vysv�tlí boj 

za ob�anská i národní práva a vznik ob�anské 
spole�nosti. 

1. Velké ob�anské revoluce 
− USA 
− VFBR 
− 1848 

Žák: 
− objasní vznik novodobého �eského národa a 

jeho úsilí o emancipaci, 
− popíše �esko-n�mecké vztahy, postavení Žid� 

a Rom� v 18. století, 
− uvádí zp�sob vzniku národních stát�. 

2. Spole�nost a národy 
− národní hnutí v �echách 
− �esko-n�mecké vztahy 
− minority v Evrop� 
− dualismus 
− vznik N�mecka a Itálie 

Žák: 
− vysv�tlí proces modernizace, spole�nosti a 

ekonomické teorie s ním spojené, 
− objasní roli d�lnického hnutí v Evrop� a �es-

kých zemích, 
− uvede p�íklady z regionu, 
− vymezí rozdíly mezi r�znými sociálními a 

ekonomickými teoriemi 19. století. 

3. Modernizace spole�nosti 
− pr�myslová revoluce 
− pr�myslová revoluce v �echách 
− ekonomická teorie 
− urbanizace 
− demografický vývoj 
− vznik d�lnického hnutí 

Žák: 
− na konkrétních p�íkladech i z regionu demon-

struje um�ní 19. století,  
− vysv�tlí rozd�lení sv�ta a rozpory mezi vel-

mocemi. 

4. Modernizovaná spole�nost a jedinec 
− rozvoj d�lnického hnutí v 19. století 
− sociální a ekonomické teorie 19. stol. 
− postavení žen v 19. století 
− vzd�lání a v�da 
− um�lecké sm�ry 

Žák: 
− popíše dopad války na obyvatelstvo a objasní 

zm�ny ve sv�t�. 

5. Vztahy mezi velmocemi 
− vznik a vývoj koloniální soustavy 
− kolonie 19. století 
− mezinárodní vztahy p�ed válkou 
− p�í�iny 1. sv�tové války 
− pr�b�h války 
− �eské zem� za války 
− první odboj 
− vznik �SR 
− budování demokracie v �SR 
− povále�né uspo�ádání sv�ta a Evropy 
− Rusko po 1. sv�tové válce 

32 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− charakterizuje a srovná demokracii v �SR 

první a druhé republiky, 
− objasní vývoj �esko-n�meckých vztah�, 
− vymezí d�sledky hospodá�ské krize, 
− definuje fašismus, nacismus, frankismus, 
− vysv�tlí dopad odboje na povále�ný vývoj, 
− popíše mezinárodní vztahy v dob� mezi 1. a 

2. sv�tovou válkou, 
− uvede, pro� došlo k do�asné likvidaci �SR, 
− objasní cíle vál�ících stran, její totální charak-

ter, 
− charakterizuje vále�né zlo�iny, 
− popíše pr�b�h války a osvobození regionu. 

1. Demokracie a diktatura 
− mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech 
− �SR v mezivále�ném období 
− totalitní režimy v Evrop� 
− hospodá�ská krize 
− r�st nap�tí a cesta k válce 
− 2. sv�tová válka 
− �SR za války 
− vále�né zlo�iny 
− holocaust 
− d�sledky války 

Žák: 
− definuje uspo�ádání sv�ta a jeho d�sledky pro 
�SR, 

− objasní pojem studená válka, 
− popíše projevy a d�sledky studené války, 
− charakterizuje režim v �SR a jeho vývoj v 

souvislostech celého východního bloku, 
− vymezí vývoj ve vysp�lých demokraciích a 

ekonomickou integraci, 
− vysv�tlí rozdíl mezi tržní a centráln� �ízenou 

ekonomikou, 
− popíše dekolonizaci a problémy t�etího sv�ta, 
− vysv�tlí rozpad sov�tského bloku, 
− uvede p�íklady úsp�ch� v�dy a techniky, 
− orientuje se v historii svého oboru – uvede 

její významné mezníky a osobnosti, vysv�tlí 
p�ínos studovaného oboru pro život lidí. 

2. Sv�t v blocích 
− povále�né uspo�ádání sv�ta a Evropy 
− �SR 1945 – 1948 
− studená válka 
− �SR 1948 – 1989 
− USA – sv�tová supervelmoc 
− SSSR – sv�tová supervelmoc 
− t�etí sv�t a dekolonizace 
− konec bipolarity 

32 

7.3 Fyzika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Fyzika 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání: denní  
Celková hodinová dotace: 128 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1.ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
– sm��uje k podpo�e hledání a poznávání fyzikálních fakt� a jejich souvislostí, 
– vede k rozvíjení a upev�ování dovednosti objektivn� pozorovat a m��it fyzikální vlastnosti a 

procesy, 
– vede k vytvá�ení a ov��ování hypotéz, 
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– u�í žáky zkoumat p�í�iny p�írodních proces�, souvislostí a vztahy mezi nimi, 
– sm��uje k osvojení základních fyzikálních pojm� a odborné terminologii, 
– podporuje vytvá�ení otev�eného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování, 
– u�í žáky aplikovat poznatky fyzikálních jev� a objev� v technické e ekonomické praxi. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 hodin týdn� za studium.  
Z hlediska klí�ových kompetencí klademe d�raz zejména na: 

– dovednosti analyzovat a �ešit problémy, 
– aplikaci poznatk� v b�žném život�, 
– využití poznatk� o vzájemných p�em�nách r�zných forem energie a jejich p�enosu p�i �ešení 

konkrétních problém� a úloh, 
– hodnocení výhod a nevýhod využití r�zných forem zdroj� z r�zných hledisek, 
– rozvoj kritického myšlení. 

Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák�. 
Po�ty hodin u jednotlivých tématických celk� jsou pouze orienta�ní, vyu�ující m�že provést podle 
svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu u�iva s p�ihlédnutím k úrovni konkrétní t�ídy. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
– vytvá�et u žák� úctu k živé a neživé p�írod�, k ochran� a zlepšování životního prost�edí, 
– zodpov�dný a cílev�domý p�ístup žák� k týmové a samostatné práci, 
– utvá�ení a kultivace zdravého kritického myšlení a tolerance k jiným názor�m, 
– preference zdravého životního stylu,  
– racionální p�ístup žák� k využití elektrické energie. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách fyziky budou používány tyto metody: 
a) Metody slovní 

- výklad s využitím audiovizuální techniky 
- vysv�tlení 
- popis 
- rozhovor 

b) Metody fixa�ní 
- ústní opakování 
- procvi�ování formou �ešení úloh 

c) Metody samostatné práce žák� 
- týmová práce v hodinách p�i �ešení fyzikálních problém� 
- prezentace daného tématu 
- seminární práce, referát 
- domácí práce (�ešení fyzikálních úloh) 

d) Metody práce s odborným textem 
- vyhledávání informací v odborné literatu�e, tabulkách 
- zjiš�ování informací na internetu a zpracování na PC 

e) Metody výzkumné a badatelské 
- laboratorní práce 
- exkurze 
- zpracování projektu 
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Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�soby hodnocení spo�ívají ve známkování, bodovém systému, slovním hodnocení p�i ústním zkou-
šení. D�raz bude rovn�ž kladen na sebehodnocení p�i prezentaci a seminárních pracích. 
Klasické diagnostické metody: 

- ústní zkoušení  
- písemné zkoušení 
- orienta�ní zkoušení 
- hodnocení domácí práce 
- hodnocení práce ve výuce 
- hodnocení prezentace 

Hodnotí se: 
- správnost, p�esnost, pe�livost 
- schopnost samostatného úsudku 
- schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat:  

Pr��ezová témata  

�lov�k a práce  
Výuka fyziky: 

- povede žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
- nau�í žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a vzd�lávací nabídce. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák se nau�í: 

- poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
- vytvá�et si citlivý vztah k p�írod�, 
- zapojit se do ochrany životního prost�edí, 
- vytvá�et si úctu k živé a neživé p�írod� a jedine�nosti života na Zemi, 
- vyhodnocovat vliv prost�edí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených zdravot-

ních rizik, 
- metody ochrany p�írody a spole�nosti p�ed d�sledky havárie v jaderné elektrárn�. 

Informa�ní technologie 
Žák bude schopen: 

- pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
- efektivn� pracovat s informacemi, um�t je získávat a kriticky vyhodnocovat. 

Ob�an v demokratické spole�nosti: 
Žák:  

- si váží materiálních a duchovních hodnot a uv�domuje si nutnost jejich zachování pro budoucí 
generace, 

- toleruje odlišné názory, rasy, kulturu, etnika, 
- orientuje se v globálních problémech sou�asného sv�ta,  
- rozvíjí svou lidskou individualitu. 
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Mezip�edm�tové vztahy: 
- Chemie 
- Biologie 
- Matematika 
- Informa�ní a komunika�ní technologie 
- Hospodá�ský zem�pis 
- Ekonomie 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– rozliší druhy pohybu podle trajektorie, 
– �eší fyzikální úlohy na r�zné druhy pohybu, 

užívá správné vzorce a jednotky, 
– aplikuje Newtonovy pohybové zákony na 

jednoduchých úlohách o pohybu a uvádí vy-
užití v b�žném život�, 

– uvádí síly, které p�sobí v p�írod� a technické 
praxi, 

– vypo�ítá mechanickou práci p�i p�sobení 
síly, 

– ur�í výkon a ú�innost, 
– vyjmenuje druhy pohyb� v  
– gravita�ním poli a vysv�tlí d�sledky Newto-

nova gravita�ního zákona, 
– popíše posuvný a otá�ivý pohyb, 
– ur�í výslednici sil p�sobících na t�leso, mo-

ment sil, 
– aplikuje Pascal�v a Archiméd�v zákon p�i 
�ešení úloh na vztlakové síly, 

– vysv�tlí zm�ny tlaku v proudící tekutin�. 
 

1. Mechanika 
– pohyby p�ímo�aré, rovnom�rný pohyb 

po kružnici, skládání pohyb� 
– vztažná soustava, síla a její ú�inky, 

Newtonovy pohybové zákony 
– mechanická práce a energie 
– gravita�ní pole, Newton�v  
– gravita�ní zákon, gravita�ní a tíhová sí-

la, pohyby v gravita�ním poli Zem�, 
slune�ní soustava 

– mechanika tuhého t�lesa 
– mechanika tekutin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák: 
– uvádí p�íklady kinetické energie látek, vyjád-
�i teplotu v termodynamické stupnici, 

– vysv�tlí význam teplotní  roztažnosti 
v p�írod� a technické praxi, �eší úlohy   na 
teplotní roztažnost, 

– popíše vlastnosti látek z  hlediska �ásticové 
stavby, 

– vysv�tlí pojem vnit�ní  energie soustavy a 
zp�soby  její zm�ny, 

– �eší jednoduché p�íklady tepelné vým�ny 
pomocí kalorimetrické rovnice, 

– �eší úlohy na d�je v plynech  užitím stavové 
rovnice pro ideální plyn, 

– vysv�tlí mechanické vlastnosti t�les 
z hlediska struktury pevných látek, 

– popíše p�íklady deformace pevných látek 
jednoduchého tvaru, �eší úlohy na Hook�v 
zákon, 

– popíše p�em�ny skupenství látek a jejich vý-
znam v p�írod� a technické praxi. 

2. Molekulová fyzika a termika 
– základní poznatky termiky 
– teplo a práce, p�em�ny vnit�ní energie 

t�lesa,  tepelná kapacita, m��ení tepla 
– �ásticová stavba látek  vlastnosti látek 

z hlediska  molekulové fyziky 
– stavové zm�ny ideálního  plynu, práce 

plynu, tepelné motory 
– struktura pevných látek, deformace pev-

ných látek, kapilární jevy 
– p�em�ny skupenství látek skupenské 

teplo, vlhkost  vzduchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
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Žák: 
– popíše vlastní kmitání  mechanického oscilá-

toru a vysv�tlí p�í�inu kmitání, 
– popíše nucené kmitání  mechanického oscilá-

toru a ur�i podmínky rezonance, 
– rozliší základní druhy  mechanického kmitá-

ní popíše jejich ší�ení v prost�edí, 
– vymezí základní vlastnosti zvukového vln�ní 

a uvádí jeho význam pro vnímání  zvuku, 
– uvádí negativní vlivy hluku a zp�soby 

ochrany. 
 

3. Mechanické kmitání a vln�ní 
– mechanické kmitání 
– druhy mechanického  vln�ní, ší�ení vl-

n�ní v prostoru, odraz vln�ní 
– vlastnosti zvukové vln�ní, ší�ení zvuku 

v látkovém  prost�edí, ultrazvuk 
 
 
 
 
 
 

Žák: 
– charakterizuje slunce jako hv�zdu a popíše 

slune�ní soustavu, 
– popíše vývoj hv�zd,  
– zná sou�asné názory na vznik a vývoj vesmí-

ru. 
 

4. Astrofyzika 
– Slunce a hv�zdy 
– galaxie a vývoj vesmíru 
– výzkum vesmíru 

 

 
II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– ur�í elektrickou sílu v poli bodového elek-

trického náboje, 
– popíše elektrické pole z hlediska  jeho p�so-

bení na bodový náboj, 
– vysv�tlí princip a funkci  kondenzátoru, 
– popíše vznik elektrického proudu    

v látkách, 
– �eší úlohy s elektrickými obvody užitím 

Ohmova zákona, 
– sestaví podle schématu  elektrický obvod, 
– �eší úlohy na práci a výkon elektrického 

proudu, 
– vysv�tlí elektrickou vodivost polovodi��,  

vodi��, kapalin, plyn�, 
– popíše princip a použití polovodi�ových sou-
�ástek s p�echodem PN, 

– vysv�tlí princip chemických zdroj� nap�tí, 
– uvádí typy výboj� v plynech a jejich využití, 
– ur�í magnetickou sílu v  magnetickém poli 

vodi�e s proudem, popíše magnetické pole 
induk�ními �arami, 

– vysv�tlí jev elektromagnetické indukce a je-
ho význam v technice, 

– popíše princip generování st�ídavého proudu 
a jeho využití v energetice, 

– charakterizuje základní vlastnosti obvod� 
st�ídavého proudu, 

– vysv�tlí princip transformátoru,    
– vysv�tlí vznik elektromagnetického kmitání 

v oscila�ním obvodu, 
– popíše využití elektromagnetického vln�ní ve 

sd�lovacích prost�edcích. 

1. Elekt�ina a  magnetismus 
– elektrický náboj t�lesa, elektrická síla, 

elektrické pole, t�lesa v elektrickém po-
li, kapacita vodi�e 

– elektrický proud v kovech, zákony elek-
trického proudu, elektrické obvody, 
elektrický  proud v polovodi�ích   kapa-
linách, plynech 

–  magnetické pole, magnetické pole elek-
trického proudu, magnetická síla, mag-
netické vlastnosti látek, elektromagne-
tická indukce, induk�nost 

– vznik st�ídavého proudu, obvody st�ída-
vého proudu, st�ídavý proud  energetice, 

– trojfázová soustava st�ídavého proudu, 
transformátor 

– elektromagnetické kmitání elektromag-
netický oscilátor, vlastní a nucené kmi-
tání,  rezonance 

– vznik a vlastnosti elektromagnetického 
vln�ní, p�enos informací  elektromagne-
tickým vln�ním 

 
 
 

64 
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Žák: 
– charakterizuje sv�tlo jeho vlnovou délkou a 

rychlostí, 
– definuje zákon odrazu a lomu sv�tla, 
– vysv�tlí podstatu jev� interference, ohyb a 

polarizace, 
– popíše význam r�zných druh� elektromagne-

tického zá�ení z hlediska p�sobení na �lov�-
ka a využití v praxi, 

– �eší úlohy na zobrazení zrcadly a �o�kou, 
– popíše oko jako optický p�ístroj 
– vysv�tlí principy základních optických p�í-

stroj�. 

2. Optika 
– sv�tlo a jeho ší�ení 
– elektromagnetické zá�ení spektrum   

elektromagnetického zá�ení 
– rentgenové zá�ení, vlnové vlastnosti 

sv�tla 
– zobrazování zrcadlem a  �o�kou 

 

Žák: 
– uvádí d�sledky plynoucí z princip� speciální 

teorie relativity pro chápání prostoru a �asu, 
– zná souvislosti energie a hmotnosti objekt� 

pohybujících  se velkou rychlostí. 

3. Speciální teorie relativity 
– principy speciální teorie relativity 
– základy relativistické dynamiky 

 

Žák: 
– vysv�tlí podstatu fotoelektrického jevu a je-

ho využití v praxi, 
– chápe základní myšlenku kvantové mechani-

ky, 
– charakterizuje základní  modely atomu, 
– popíše strukturu elektronového obalu  atomu 

z hlediska energie elektronu, 
– popíše stavbu atomového jádra a charakteri-

zuje základní nukleony, 
– vysv�tlí podstatu radioaktivity a   jaderného 

zá�ení a popíše zp�sob ochrany p�ed zá�e-
ním, 

– popíše št�pnou reakci jader uranu a jeho vý-
znam v energetice, 

– posoudí výhody a nevýhody zp�sobu získá-
vání elektrické energie. 

4. Fyzika mikrosv�ta 
– základní pojmy kvantové mechaniky 
– model atomu, spektrum atomu vodíku, 

laser 
– nukleony, radioaktivita, jaderné za�ízení, 

elementární a základní �ástice 
– zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, 

bezpe�nostní a ekologická hlediska ja-
derné energetiky 

 

 

7.4 Chemie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Chemie 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 64 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t p�ispívá k hlubšímu pochopení p�írodních jev�, pojm�, zákon�. 
Výuka sm��uje k tomu, aby žáci: 

- pochopili vlastnosti b�žn� používaných látek, 
- um�li provád�t laboratorní práce podle zadaného návodu, dovedli zpracovat a vyhodnotit vý-

sledky m��ení, 
- pochopili chemické zákonitosti a teorii o stavb� látek. 
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Výuka chemie klade d�raz na poznávání základních p�írodov�dných poznatk�, na uv�domování si 
užite�nosti p�írodov�dných poznatk� a na jejich aplikací v praktickém život�. Sou�ástí výuky je také 
u�ení se schopnosti rozlišovat p�í�iny a následky chemických d�j�, poznání jejich souvislostí a vztah� 
mezi nimi. Nezanedbatelnou sou�ástí výuky je i nácvik jednoduchých chemických d�j� p�i pokusech 
v p�írod�, jejich analýza a vyvozování záv�r�. Výuka chemie p�ispívá k získávání a upev�ování zna-
lostí a dovedností pracovat podle pravidel bezpe�nosti práce. Významn� se také podílí na utvá�ení 
správných postoj� žák� v��i prost�edí, jež je obklopuje. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 týdenních vyu�ovacích hodin za studium. 
U�ivo je koncipováno tak, aby umož�ovalo diferenciaci obsahu i rozsahu výuky vzhledem k r�zným 
vzd�lávacím pot�ebám i možnostem žák�. 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 1 h/týden 
 2. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka chemie sm��uje k: 

- utvá�ení vlastního názoru na problémy, které se v b�žném život� vyskytují, 
- nácviku kultivované obhajoby vlastních názor�, 
- odhadu vlastních schopností a sebehodnocení, 
- prezentaci názoru na ur�itou problematiku, 
- prezentaci výsledk� své práce, hodnocení práce své i jiných, 
- respektování názor� ostatních lidí ve spole�nosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Ve výuce chemie budou používány metody: 

- výkladu, 
- vysv�tlení, 
- frontálního procvi�ování u�iva,  
- individuálního p�ístupu k žák�m, 
- laboratorní práce, 
- práce s výpo�etní technikou (p�i vyhledávání a zpracování informací),  
- školního projektu, který bude zpracovávat problematiku regionu (nap�. exkurze). 

P�i výuce bude využívána �ada u�ebních pom�cek a didaktická technika, nap�. modely, nást�nné obra-
zy, animace, power-pointové prezentace, z didaktické techniky potom zpravidla po�íta� 
s dataprojektorem. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
- ústní zkoušení 
- zkoušení formou didaktických test� 
- nácvik sebehodnocení žák� a hodnocení žák� navzájem 

V hodnocení je vedle samotného prokázání v�domostí žáka sledována ješt� aplikace znalostí, samo-
statnost p�i práci, schopnost práce v týmu, tvo�ivý p�ístup k úkol�m, komunika�ní dovednosti, �ešení 
problém�. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
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Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák: 

- si váží materiálních a duchovních hodnot a uv�domuje si nutnost jejich zachování pro budoucí  
generace, 

- toleruje odlišné názory, 
- orientuje se v globálních problémech sou�asného sv�ta, 
- zná Listinu základních práv a svobod, 
- respektuje pluralismus názor�, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, 
- sleduje nejenom osobní, ale i ve�ejné zájmy p�i �ešení ekonomických problém�, 
- podporuje demokracii a ob�anskou spole�nost, 
- p�istupuje zodpov�dn� k partnerství, spolupráci a solidarit� v evropské i globalizující se spo-

le�nosti, 
- rozvíjí svou lidskou individualitu, 
- umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní �ešení. 

�lov�k a sv�t práce 
Výuka p�írodov�dných p�edm�t�: 

– povede žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
– nau�í žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a o vzd�lávací na-

bídce. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák se nau�í: 

– poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
– vytvá�et si úctu k živé i neživé p�írod� a jedine�nosti života na Zemi, 
– respektovat život jako nejvyšší hodnotu, 
– prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 
– vytvá�et si citlivý vztah k p�írod�, 
– získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utvá�ení zdravého životního prost�edí a odstra�o-

vání chudoby v celosv�tovém m��ítku, 
– efektivn� pracovat s informacemi, efektivn� je vyhodnocovat, 
– hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spot�eby a prost�edí, 
– zapojovat se do ochrany životního prost�edí – jedné z životn� d�ležitých podmínek uchování 

kontinuity lidské spole�nosti a její kultury, 
– dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci, 
– vyhodnocovat vliv zvuku na �lov�ka a mezilidské vztahy, 
– vyhodnocovat vliv prost�edí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených zdravot-

ních rizik, 
– metody ochrany p�írody a spole�nosti p�ed d�sledky havárie v jaderných elektrárnách, 
– zp�soby zneškod�ování jaderných odpad�. 

Informa�ní technologie 
Žák bude schopen: 

– pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
– efektivn� pracovat s informacemi, um�t je získávat a kriticky vyhodnocovat. 
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Mezip�edm�tové vztahy: 
– Biologie 
– Fyzika 
– Matematika 
– �eský jazyk a literatura 
– Informa�ní a komunika�ní technologie 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− porovnává fyzikální a chemické vlastnosti 

r�zných látek, 
− popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby, 
− zná názvy, zna�ky a vzorce vybraných che-

mických prvk� a slou�enin, 
− popíše charakteristické vlastnosti nekov�, 

kov� a jejich umíst�ní v periodické soustav� 
prvk�, 

− popíše základní metody odd�lování složek ze 
sm�sí a jejich využití v praxi, 

− vyjád�í složení roztoku a p�ipraví roztok po-
žadovaného složení, 

− vysv�tlí podstatu chemických reakcí a zapíše 
jednoduchou chemickou reakci chemickou 
rovnicí, 

− provádí jednoduché chemické výpo�ty, které 
lze využít v odborné praxi. 

1. Obecná chemie  
− chemické látky a jejich vlastnosti 
− �ásticové složení látek (atom, molekula) 
− chemická vazba 
− chemické prvky, slou�eniny 
− chemická symbolika, zna�ky a názvy prv-

k�, oxida�ní �íslo, vzorce a názvy jedno-
duchých slou�enin 

− periodická soustava prvk� 
− sm�si a roztoky 
− chemické reakce, chemické rovnice, zá-

kladní typy chemických reakcí 
− výpo�ty v chemii 

32 

 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− vysv�tlí vlastnosti anorganických látek, 
− tvo�í chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických slou�enin, 
− charakterizuje vybrané prvky a anorganic-

ké slou�eniny a zhodnotí jejich využití v 
odborné praxi a v b�žném život�. 

− zhodnotí postavení atomu uhlíku v perio-
dické soustav� prvk� z hlediska po�tu a 
vlastností organických slou�enin, 

− charakterizuje základní skupiny uhlovodí-
k� a jejich vybrané deriváty a tvo�í jedno-
duché chemické vzorce a názvy, 

− uvede významné zástupce jednoduchých 
organických slou�enin a zhodnotí jejich 
využití v odborné praxi a v b�žném život�, 
posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a ži-
votní prost�edí, 

1. Anorganická chemie  
− anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxi-

dy, soli 
− názvosloví anorganických slou�enin 
− vybrané prvky a anorganické slou�eniny 

v b�žném život� a v odborné praxi  
2. Organická chemie  

− vlastnosti atomu uhlíku 
− klasifikace a názvosloví organických slou�e-

nin 
− typy reakcí v organické chemii 
− organické slou�eniny v b�žném život� a od-

borné praxi 
3. Biochemie  

− chemické složení živých organism� 
− p�írodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, 

nukleové kyseliny, biokatalyzátory 

32 
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− charakterizuje typy reakcí organických 
slou�enin a dokáže je využít v chemické 
analýze v daném oboru, 

− charakterizuje biogenní prvky a jejich 
slou�eniny, 

− charakterizuje nejd�ležit�jší p�írodní látky, 
− popíše vybrané biochemické d�je, 
− popíše a zhodnotí význam dýchání a foto-

syntézy. 

− biochemické d�je 

 4. Laboratorní práce 

7.5 Biologie a ekologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Biologie a ekologie 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 96 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího procesu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t základy p�írodních v�d p�ispívá k chápání p�írodních jev� a jejich souvislostí v p�írod� i 
v každodenním život�, u�í žáky klást si otázky o okolním sv�t� a vyhledávat k nim relevantní, na d�-
kazech založené odpov�di. 
P�írodov�dné vzd�lání sm��uje k tomu, aby žák: 

– znal názvosloví a složení látek zne�iš�ujících životní prost�edí a potraviny, 
– kladl d�raz na dodržování správné životosprávy a vhodné skladby potravin, 
– chápal p�ínos fyzikálního poznávání p�i objas�ování jev� v p�írod�, každodenním život�, pro 

ochranu životního prost�edí i svého zdraví, 
– zd�vodnil nezbytnost udržitelného rozvoje, který nezni�í lidskou civilizaci. 

V afektivní oblasti sm��uje p�írodov�dné vzd�lávání k tomu, aby žáci získali: 
– motivaci p�isp�t k dodržování zásad udržitelného rozvoje v ob�anském život� i v odborné pra-

covní �innosti, 
– pozitivní postoj k p�írod�, 
– schopnost eliminovat negativní vlivy všech toxikomanií, 
– komunikativní dovednosti, 
– motivaci k celoživotnímu vzd�lávání v p�írodov�dné oblasti. 

Charakteristika u�iva: 
Výuka probíhá: 1. ro�ník  2 h/týden 
 2. ro�ník 1 h/týden 

U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 3 týdenních vyu�ovacích hodin za studium. 
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák�. 
Po�ty vyu�ovacích hodin u jednotlivých tématických celk� jsou pouze orienta�ní. Vyu�ující m�že 
provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu u�iva s p�ihlédnutím k úrovni konkrétní t�ídy. 
Zm�ny nesm�jí narušit logickou návaznost u�iva. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k tomu, aby studenti získali: 

– pozitivní postoj k biologii a ekologii, k zájmu o ni a o její aplikace, 
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– úctu k živé a neživé p�írod�, k ochran� a zlepšování životního prost�edí, 
– preference k zdravému životnímu stylu,  
– vlastní názor na problémy, které se v b�žném život� objevují, 
– schopnost vést dialog a obhajovat vlastní stanoviska s použitím argument�,  
– znalost kultivované obhajoby vlastních názor�, 
– odhad vlastních schopností a sebehodnocení, 
– schopnost prezentace výsledk� své práce, hodnocení práce své i jiných, 
– respekt k názor�m ostatních lidí ve spole�nosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách biologie budou využívány následující metody a formy práce: 
Metody slovního projevu: 

– výklad 
– vysv�tlení 
– rozhovor 
– diskuse 

Metody práce s odborným textem: 
– vyhledávaní informací 
– studium odborné literatury 
– práce s internetem 

Fixa�ní metody: 
– ústní opakování u�iva 
– procvi�ování 
– praktické upev�ování dovedností 
– vypracování seminární práce 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Klasické diagnostické metody: 
– ústní zkoušení 
– písemné zkoušení díl�í 
– písemné zkoušení souhrnné 
– praktické zkoušení 
– seminární práce 

Zp�soby hodnocení by m�ly spo�ívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodo-
vého systému, pozornost by m�la op�t být v�nována sebehodnocení žák�. 
Hodnotí se: 

– správnost, p�esnost, pe�livost v písemných testech a protokolech ze seminárních prací, 
– schopnost samostatného úsudku, 
– schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Z hlediska klí�ových kompetencí klademe d�raz zejména na: 
– dovednost analyzovat a �ešit problémy, 
– aplikaci poznatk� v b�žném život�, 
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– využívání poznatk� o vzájemných p�em�nách r�zných forem energie a jejich p�enosu p�i �eše-
ní konkrétních problém� a úloh, 

– zhodnocení výhod a nevýhod využívání r�zných energetických zdroj� z hlediska vlivu na ži-
votní prost�edí, 

– posílení pozitivních rys� osobnosti (pracovitost, p�esnost, d�slednost, sebekontrola a odpo-
v�dnost, vytrvalost a schopnost p�ekonávat p�ekážky), 

– schopnost pracovat ve skupin�, um�t prosadit vlastní názory a p�ijmout myšlenky ostatních.  

Pr��ezová témata 

�lov�k a sv�t práce 
Výuka p�írodov�dných p�edm�t� by m�la: 

– vést žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
– nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, o vzd�lávací nabíd-

ce. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák by se m�l nau�it: 

– poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
– vytvá�et si úctu k živé i neživé p�írod� a jedine�nosti života na Zemi, 
– respektovat život jako nejvyšší hodnotu, 
– prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 
– vytvá�et si citlivý vztah k p�írod�, 
– získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utvá�ení zdravého životního prost�edí a odstra�o-

vání chudoby v celosv�tovém m��ítku, 
– efektivn� pracovat s informacemi, efektivn� je vyhodnocovat, 
– hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spot�eby a prost�edí, 
– zapojovat se do ochrany životního prost�edí – jedné z životn� d�ležitých podmínek uchování 

kontinuity lidské spole�nosti a její kultury, 
– dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci, 
– vyhodnocovat vliv zvuku na �lov�ka a mezilidské vztahy, 
– vyhodnocovat vliv prost�edí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených zdravot-

ních rizik, 
– metody ochrany p�írody a spole�nosti p�ed d�sledky havárie v jaderných elektrárnách, 
– zp�soby zneškod�ování jaderných odpad�. 

Informa�ní technologie 
Žák by m�l být schopen: 

– pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
– efektivn� pracovat s informacemi, um�t je získávat a kriticky vyhodnocovat. 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák: 

– si váží materiálních a duchovních hodnot a uv�domuje si nutnost jejich zachování pro budoucí 
generace, 

– toleruje odlišné názory, 
– orientuje se v globálních problémech sou�asného sv�ta, 
– zná Listinu základních práv a svobod, 
– respektuje pluralismus názor�, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, 
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– sleduje nejenom osobní, ale i ve�ejné zájmy p�i �ešení ekonomických problém�, 
– podporuje demokracii a ob�anskou spole�nost, 
– p�istupuje zodpov�dn� k partnerství, spolupráci a solidarit� v evropské i globalizující se spo-

le�nosti, 
– rozvíjí svou lidskou individualitu, 
– umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní �ešení. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
– Fyzika 
– Matematika 
– Informa�ní technologie 
– Ob�anská nauka 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník a 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- charakterizuje názory na vznik a vývoj života 

na Zemi, 
- porovná délku vývoje života a �lov�ka, 
- vyjád�í vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav, 
- popíše bu�ku jako základní stavební a funk�-

ní jednotku života, vysv�tlí rozdíl mezi pro-
karyontickou a eukaryontickou bu�kou, po-
rovná r�zné typy bun�k a vysv�tlí rozdíl mezi 
autotrofní a heterotrofní bu�kou, 

- uvede p�íklady základních skupin organism� 
a porovná je, 

- orientuje se v základních genetických po-
jmech, zná význam díla J. G. Mendla, uvede 
p�íklady využití genetiky, 

- popíše základní anatomickou stavbu lidského 
t�la a funkci orgán� v lidském t�le, zná zása-
dy správné výživy a zdravého životního stylu, 

- uvede p�vodce bakteriálních, virových a ji-
ných onemocn�ní, zná zp�soby ochrany p�ed 
nimi. 

Základy biologie 
1. Vznik a vývoj života na Zemi 

2. Vlastnosti živých soustav 

3. Typy bun�k 

4. Rozmanitost organism� a jejich cha-
rakteristika 

5. D�di�nost a prom�nlivost 

6. Biologie �lov�ka 

7. Zdraví a nemoc 

96 
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Žák: 
- vysv�tlí základní ekologické pojmy a charak-

terizuje vztahy mezi organismy a prost�edím, 
rozliší a charakterizuje abiotické a biotické 
podmínky života, 

- vysv�tlí potravní vztahy v p�írod�, 

- popíše stavbu a funkci ekosystému a charak-
terizuje jednotlivé typy ekosystém�, 

- popíše podstatu ob�hu látek v p�írod� z hle-
diska látkového a energetického, 

- charakterizuje r�zné typy krajiny ve svém 
okolí a její využívání �lov�kem. 

Žák: 
- má p�ehled o historii vzájemného ovliv�ování 
�lov�ka a p�írody, 

- hodnotí vliv r�zných �inností �lov�ka na jed-
notlivé složky životního prost�edí, 

- charakterizuje p�sobení životního prost�edí 
na �lov�ka a jeho zdraví, 

- charakterizuje p�írodní zdroje surovin a ener-
gie z hlediska jejich obnovitelnosti, dokáže 
posoudit vliv �lov�ka na prost�edí jejich vyu-
žíváním, 

- orientuje se ve zp�sobech nakládání s odpady 
a možnostech snížení jejich produkce, 

- uvede p�íklady globálních problém� životní-
ho prost�edí a možnosti jejich �ešení ve vzta-
hu k problém�m regionálním a lokálním, 

- uvede základní zne�iš�ující látky v ovzduší, 
ve vod� a v p�d� a dokáže získat informace o 
aktuální situaci z r�zných zdroj�, uvede p�í-
klady chrán�ných území v �R a v regionu, 

- má p�ehled o ekonomických, právních a in-
forma�ních nástrojích spole�nosti na ochranu 
p�írody a prost�edí a o indikátorech životního 
prost�edí, 

- vysv�tlí udržitelný rozvoj jako integraci envi-
ronmentálních, ekonomických, technologic-
kých a sociálních p�ístup�. 

8. Ekologie 
- základní ekologické pojmy, organismus a 

prost�edí 
- podmínky života (slune�ní zá�ení, ovzdu-

ší, voda, p�da, populace, spole�enstva) 

- potravní �et�zce 

- stavba, funkce a typy ekosystém� 

- ob�h látek v p�írod� 

- typy krajiny 

9. �lov�k a životní prost�edí 

- �lov�k a vývoj jeho vztahu k p�írod� 
- vzájemné vztahy mezi �lov�kem a život-

ním prost�edím 

- dopady �inností �lov�ka na životní pro-
st�edí 

- p�írodní zdroje energie a surovin 

- odpady 

- globální problémy životního prost�edí 

- ochrana p�írody a krajiny, chrán�ná území 
CHKO Pood�í 

- nástroje spole�nosti na ochranu životního 
prost�edí 

- zásady udržitelného rozvoje, 
- odpov�dnost jedince za ochranu p�írody a 

životního prost�edí 
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7.6 Matematika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Matematika 
Kód a název oboru vzd�lávání:   63-41-M/02 Obchodní akademie  
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 320 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t matematika má funkci všeobecn� vzd�lávací a funkci pr�pravnou pro odborné vzd�lávání. 
Vede žáky k efektivní práci s v�domostmi a dovednostmi v praktickém život�, p�i �ešení b�žných situ-
ací vyžadujících efektivní zp�soby výpo�tu, p�i aplikování matematických poznatk� a postup� 
v odborné složce vzd�lávání tak, aby žáci um�li získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické infor-
mace. Matematika názorn� demonstruje p�echod od konkrétního k abstraktnímu, vyžaduje r�znorodost 
postup� �ešení, podporuje samostatnost, ale i nutnost spolupráce p�i �ešení problém�. Pomáhá u�it 
žáky formulovat myšlenky a obhájit je a p�itom sledovat i jiný možný myšlenkový postup, který vede 
ke stejnému cíli. 
Cílem je výchova p�emýšlivého �lov�ka, který bude um�t používat matematiku ve všech sférách živo-
ta, v odborné složce vzd�lávání, v dalším studiu, v budoucím zam�stnání, v osobním život�.  

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 10 týdenních vyu�ovacích hodin za studium. 
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák� a 
jejich intelektuální úrove�.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 3h/týden 
 2. ro�ník 3h/týden 
 3. ro�ník 2h/týden 
 4. ro�ník 2h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k nácviku: 

− pozitivního postoje k matematice a zájmu o ni a její aplikaci, 
− motivaci k celoživotnímu vzd�lávání, 
− utvá�ení si vlastního názoru na problémy, které se v b�žném život� objevují, 
− odhadu vlastních schopností a sebehodnocení, 
− prezentace výsledk� vlastní práce, 
− hodnocení práce své i jiných, 
− d�v�ry ve vlastní schopnosti a preciznosti p�i práci. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách matematiky budou používány tyto metody: 

− výklad, 
− vysv�tlení, 
− samostatná práce, 
− diskuse (vyhodnocení možností, metod �ešení, výsledk� apod.), 
− práce s internetem a po�íta�ovými programy (grafické znázor�ování pr�b�hu funkce, shod-

nosti, geometrické útvary), 
− shrnutí a opakování u�iva po každém tematickém celku, 
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− projekty v matematice (finan�ní matematika – zpracovávání aktuálních informací 
z bankovních ústav�), 

− simulace (úlohy z praktického života), 
− projekce a modelace (využití techniky p�i znázor�ování grafických úloh, nap�. planimetrie, 

stereometrie), 
− žákovské sout�že (Matematická olympiáda, Matematický klokan aj.), 
− metody práce s odborným textem, 
− fixa�ní metody. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
Zp�soby hodnocení spo�ívají ve známkování pomocí bodového systému, eventueln� procentuálního 
vyjád�ení. Ve slovním hodnocení je d�ležité v�novat pozornost i sebehodnocení žák�. 
Klasické diagnostické metody: 

− ústní zkoušení 
− písemné zkoušení díl�í – po jednotlivých tematických celcích 
− písemné zkoušení souhrnné – �tvrtletní písemné práce (�ty�i písemné práce za rok s výjimkou 

�tvrtého ro�níku, kde jsou jen t�i) 
− hodnocení aktivity žák� v hodinách p�i �ešení problémových úkol� a hodnocení seminárních 

prací 
P�i hodnocení klademe d�raz zvlášt� na to, aby žáci: 

− porozum�li matematickému textu, správn� a p�esn� se matematicky vyjad�ovali,  
− vyhodnocovali informace získané z graf�, diagram� a tabulek, 
− aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných p�edm�tech vzd�lávání, 
− matematizovali reálné situace, pracovali s matematickými modely, 
− zkoumali a vystihli jádro problému, posoudili reálnost výsledku a �ešení, 
− používali a využívali názorné pom�cky, odbornou literaturu, Internet, PC, kalkulátor, rýsovací 

pot�eby. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Vzd�lávání v matematice p�ispívá k rozvoji t�chto klí�ových a ob�anských kompetencí: 

− umož�uje žákovi vyzkoušet r�zné metody a formy �innosti, 
− žák efektivn� procvi�uje nabytých poznatk� p�i �ešení matematických úloh,  
− sám studuje jednoduché matematické texty a �ešené p�íklady, vyhledává informace z r�zných 

zdroj� (knihy, Internet…), t�ídí získané informace a p�ipravuje je k dalšímu zpracování, 
− najít vhodnou míru sebev�domí, sebeodpov�dnosti, 
− být schopen vlastního úsudku, 
− um�t prosadit a zd�vodnit vlastní názor a zárove� p�ijímat kompromisy, 
− rozvíjet vyjad�ovací schopnosti, 
− efektivn� se u�it a pracovat, soustavn� se vzd�lávat, 
− p�ijímat hodnocení svých výsledk�, p�ijímat radu i kritiku, 
− vystihnout jádro problému, 
− dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a jednání 

(v pracovní �innosti i v osobním život�), 
− pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, 
− uplat�ovat r�zné metody myšlení p�i �ešení b�žných pracovních úkol� a vhodn� volit pro-

st�edky pro jejich spln�ní, 
− provést reálný odhad p�i �ešení praktického problému, 
− rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce. 
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Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kom-

promisní �ešení, 
− vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace, 
− si vážili materiálních a duchovních hodnot a uv�domili si nutnost jejich zachování pro bu-

doucí generace, 
− tolerovali odlišné názory jiných lidí, 
− rozvíjeli svou lidskou jedine�nost. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hle-
disko ekologické, 

− dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci, 
− poznávat sv�t a lépe mu rozum�t.  

�lov�k a sv�t práce 
Výuka matematiky by m�la: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a vzd�lávací nabíd-
ce, 

− nau�it žáky se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá o�eká-
vání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�-
ního zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− používali základní a aplika�ní programové vybavení po�íta�e, a to nejen pro ú�ely uplatn�ní 
se v praxi, ale i pro pot�eby dalšího vzd�lávání, 

− pracovali s informacemi a komunika�ními prost�edky, um�li informace kriticky vyhodnoco-
vat. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ekonomika 
− Ú�etnictví 
− Statistika 
− Fyzika 
− Chemie 
− Biologie 
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− Informa�ní a komunika�ní technologie 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– uvádí vztahy mezi �íselnými obory, 
– provádí aritmetické operace v množin� 
– reálných �ísel, 
– používá r�zné zápisy reálného �ísla, 
– �eší praktické úlohy s využitím 
– procentového po�tu. 

1. Operace s �ísly a výrazy 
– �íselné obory – reálná �ísla a jejich vlast-

nosti 
– užití procentového po�tu 

Žák: 
– používá množinovou terminologii a symbo-

liku, 
– provádí množinové operace, 
– používá absolutní hodnotu, 
– zapíše a znázorní interval, provádí operace s 

intervaly (sjednocení, pr�nik), 
– vysv�tlí pojem výrok, 
– používá výrokové operace, 
– p�i�adí pravdivostní hodnotu výroku, 
– interpretuje v�ty s využitím logických spojek 

a kvantifikátor�. 

2. Množiny a základní poznatky z logiky 
– základní množinové pojmy 
– intervaly jako �íselné množiny 
– absolutní hodnota reálného �ísla 
– výrok, základní operace s výroky, kvanti-

fikované výroky 

Žák: 
– provádí operace s mocninami odmocninami, 
– uvede vztah mezi mocninou s racionálním 

exponentem a odmocninou,  
– �áste�n� odmoc�uje, 
– interpretuje zápis �ísla ve tvaru a.10n a de-

monstruje jeho použití v praxi, 
– provádí operace s výrazy obsahujícími moc-

niny a odmocniny 

3. Mocniny a odmocniny 
– mocniny s exponentem p�irozeným, ce-

lým  
– zápis �ísla ve tvaru a.10n 

– mocniny s racionálními mocniteli a ope-
race s nimi 

– odmocniny a operace s nimi 
– výrazy s prom�nnými- úpravy, ur�ení 

podmínek, použití vzorc�, vyjád�ení ne-
známé ze vzorce 

Žák: 
– rozlišuje typy výraz�, 
– vypo�ítá �íselnou hodnotu výrazu, 
– vysv�tlí pojem mnoho�len,  
– provádí operace s mnoho�leny, 
– rozkládá mnoho�leny, 
– provádí operace s lomenými výrazy, výrazy 

obsahujícími mocniny a odmocniny, 
– vyjád�í neznámou z výrazu, 
– odvodí základní vzorce, 
– provádí operace s lomenými výrazy (sou�et, 

rozdíl, sou�in, d�lení, krácení, rozši�ování), 
– usm�rní zlomek.  

4. Algebraické výrazy a jejich úpravy 
– výrazy s prom�nnými 
– operace s mnoho�leny 
– rozklady mnoho�len� 
– racionální lomené výrazy 

Žák: 
– objasní pojem funkce, 
– popíše funk�ní závislosti a demonstruje vyu-

žití v praxi, 

5. Funkce 
– pojem funkce, defini�ní obor, obor hodnot 

a graf funkce, 
– rostoucí a klesající funkce 
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– ur�í defini�ní obor, obor hodnot, 
– sestrojí graf funkce v kartézské soustav� 

sou�adnic, 
– rozliší jednotlivé funkce, ur�í jejich defini�ní 

obor, obor hodnot, 
– sestrojí graf kvadratické funkce, ur�í vrchol 

paraboly, pr�se�íky grafu funkce se sou�ad-
nými osami, 

– sestrojí graf nep�ímé úm�rnosti, 
– aplikuje znalosti o absolutní hodnot� na jed-

notlivých funkcích s absolutními hodnotami.  

– vlastnosti funkce 
– konstantní funkce 
– lineární funkce, p�ímá úm�rnost 
– funkce s absolutními hodnotami 
– kvadratická funkce, defini�ní obor, obor 

hodnot, graf funkce 
– nep�ímá úm�rnost 

Žák: 
– �eší lineární rovnice, nerovnice a jejich sou-

stavy s využitím ekvivalentních úprav, 
– t�ídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvi-

valentní, 
– ovládá grafické �ešení lineárních rovnic a 

nerovnic, 
– rozhodne o výb�ru vhodné metody p�i �ešení 

soustav lineárních rovnic, 
– p�evádí jednoduché reálné situace do mate-

matických struktur, pracuje s matematickým 
modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem 
k realit�, 

– �eší rovnice s parametrem.  

6. Lineární rovnice a nerovnice 
– lineární rovnice  
– soustavy lineárních rovnic o dvou a t�ech 

neznámých 
– slovní úlohy 
– lineární nerovnice 
– soustavy lineárních nerovnic s jednou ne-

známou 
– rovnice a nerovnice v sou�inovém a podí-

lovém tvaru 
– rovnice a nerovnice s neznámou ve jme-

novateli 
– lineární rovnice a nerovnice s absolutní 

hodnotou 
– lineární rovnice s parametrem 
– grafické �ešení soustavy lineárních rovnic 

 7. Písemné práce a jejich opravy 

 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– popíše souvislosti mezi kvadratickou funkcí 

a �ešením kvadratické rovnice, 
– �eší úplnou a neúplnou kvadratickou rovnici, 

rozhodne o metod� �ešení, 
– p�evede kvadratický troj�len na sou�in line-

árních �initel�, 
– �eší kvadratické nerovnice, 
– t�ídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvi-

valentní, 
– použije vzorc� pro druhou mocninu dvoj�le-

nu p�i �ešení iracionálních rovnic, 
– rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a 

neekvivalentní, 
– aplikuje poznatky o kvadratických rovni-

cích, rozkladu kvadratického troj�lenu a 
kvadratických funkcí p�i �ešení kvadratic-
kých nerovnic, 

– formuluje pojem parametr, rovnice s para-
metrem, 

– obhájí �ešení iracionální rovnice provedením 

1. Kvadratické rovnice a nerovnice 
– neúplné a úplné kvadratické rovnice 
– rozklad kvadratického troj�lenu 
– vztahy mezi ko�eny a koeficienty kvadra-

tické rovnice 
– kvadratické rovnice s parametrem 
– kvadratické rovnice s absolutní hodnotou 
– soustava kvadratické a lineární rovnice se 

dv�ma neznámými 
– kvadratické nerovnice a jejich po�etní a 

grafické �ešení 
– soustavy kvadratických nerovnic 
– slovní úlohy 
– iracionální rovnice 
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zkoušky,  
– p�evádí jednoduché reálné situace do mate-

matických struktur, pracuje matematickým 
modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem 
k realit�. 

Žák: 
– rozumí pojmu funkce jako p�edpisu i jako 

zobrazení defini�ního oboru na obor hodnot 
funkce, 

– rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, na�rtne 
jejich grafy a ur�í jejich vlastnosti (rostoucí, 
klesající, omezená, prostá, extrémy funkce), 

– vyjád�í p�edpis inverzní funkce, ur�í její de-
fini�ní obor a obor hodnot, 

– objasní vztahy mezi veli�inami a dokáže 
zapsat funk�ní závislosti úloh z praxe, 

– použije znalosti o inverzní funkci u funkce 
logaritmické a exponenciální, 

– vypo�ítá logaritmus �ísel, charakterizuje de-
kadický a p�irozený logaritmus, 

– používá vzorce pro po�ítání s logaritmy, 
– �eší exponenciální a logaritmické rovnice, 
– definuje defini�ní obor exponenciální a loga-

ritmické rovnice. 

2. Další elementární funkce 
– funkce, defini�ní obor, graf funkce 
– vlastnosti funkce 
– inverzní funkce 
– shrnutí poznatk� o funkcích (funkce kon-

stantní, lineární a kvadratická) 
– lineární lomená funkce 
– mocninné funkce 
– exponenciální a logaritmická funkce 
– logaritmus, v�ty pro po�ítání s logaritmy 
– exponenciální a logaritmické rovnice 

Žák: 
– navrhne využití goniometrických funkcí p�i 
�ešení pravoúhlého trojúhelníku, 

– po�ítá velikost úhlu ve stup�ové a oblouko-
vé mí�e, 

– ur�í základní velikost úhlu, 
– definuje goniometrické funkce obecného 

úhlu, 
– znázorní goniometrické funkce v oboru reál-

ných �ísel,  
– používá jejich vlastností a vztah� p�i �ešení 

jednoduchých goniometrických rovnic, 
– rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, na�rtne 

jejich grafy a ur�í jejich vlastnosti, 
– �eší rovnice a upravuje goniometrické výra-

zy s využitím vzorc�, 
– využívá sinové a kosinové v�ty p�i �ešení 

obecného trojúhelníku .�

3. Goniometrie a trigonometrie  
– goniometrické funkce v pravoúhlém troj-

úhelníku 
– �ešení pravoúhlého trojúhelníku 
– oblouková míra úhlu, orientovaný úhel a 

jeho velikost 
– goniometrické funkce obecného úhlu, je-

jich vlastnosti a grafy 
– vztahy mezi goniometrickými funkcemi 
– goniometrické rovnice 
– sinová a kosinová v�ta 
– �ešení obecného trojúhelníku, užití v praxi  

  4. Písemné práce a jejich opravy   
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II. rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– �eší úlohy na polohové a metrické vlast-

nosti rovinných útvar�, 
– používá v�ty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníku v úlohách, 
– �eší pravoúhlý trojúhelník s využitím Eu-

klidových v�t a Pythagorovy v�ty, 
– rozlišuje základní druhy rovinných útvar�, 

popíše jejich vlastnosti, 
– ur�í obvod a obsah rovinných útvar�, 
– aplikuje získané dovednosti p�i �ešení 

praktických úloh, 
– umí nalézt množiny bod� daných vlast-

ností, 
- využívá vlastností osové a st�edové soum�r-
nosti, posunutí a oto�ení, podobnosti a stejno-
lehlosti p�i �ešení konstruk�ních úloh.�

1. Planimetrie  
– základní planimetrické pojmy 
– polohové a metrické vztahy mezi nimi 
– shodnost a podobnost trojúhelník� 
– Euklidovy v�ty, Pythagorova v�ta 
– rovinné obrazce 
– množiny bod� dané vlastností 
– podobnost a stejnolehlost 
konstruk�ní úlohy 

64 

Žák: 
– charakterizuje jednotlivá t�lesa a jejich 
�ásti, 

– ur�uje vzájemnou polohu dvou p�ímek, 
p�ímky a roviny, dvou rovin, odchylku 
dvou p�ímek, p�ímky a roviny, dvou ro-
vin, vzdálenost bodu od roviny, 

– ur�uje povrch a objem základních t�les s 
využitím funk�ních vztah� a trigonomet-
rie, 

– využívá poznatk� o t�lesech v praktických 
úlohách. 

2.  Stereometrie 
– základní stereometrické pojmy 
– polohové a metrické vlastnosti bod�, 

p�ímek a rovin 
– povrch a objem t�les (hranol, válec, ku-

žel, jehlan, komolý kužel, komolý jehlan, 
koule a její �ásti) 

Žák: 
– vysv�tlí posloupnost jako zvláštní p�ípad 

funkce, 
– ur�í posloupnost vý�tem prvk�, vzorcem 

pro n-tý �len, rekurentn�, graficky, 
– rozhodne o vlastnostech posloupností 

(kone�né, nekone�né, rostoucí, klesající, 
omezené), 

– rozliší aritmetickou a geometrickou po-
sloupnost, 

– prokáže znalost vzorc� pro aritmetickou a 
geometrickou posloupnost, rozhodne o je-
jich použití p�i �ešení úloh 

– provádí výpo�ty jednoduchých finan�ních 
záležitostí a orientuje se v základních po-
jmech finan�ní matematiky, 

– vysv�tlí pojem limity posloupnosti, umí ji 
vypo�ítat, 

– umí ur�it sou�et nekone�né geometrické 
�ády a využívá ho p�i �ešení rovnic a p�e-
vodu desetinného racionálního �ísla na 
zlomek. 

3. Posloupnosti a �íselné �ady 
– pojem posloupnosti, její ur�ení a vlast-

nosti 
– aritmetická posloupnost 
– geometrická posloupnost 
– užití posloupností zejména v úlohách 

ekonomického charakteru (jednoduché a 
složené úrokování, odúro�ení, st�ádání, 
umo�ování dluhu) 

– limita posloupnosti (v�ty o limitách po-
sloupností, užití limit posloupností) 

– nekone�ná geometrická �ada 

 4. Písemné práce a jejich opravy 
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II. rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– osvojí si základy analytické metody jako 

integrujícího faktoru rozvoje matematické-
ho myšlení, 

– p�i�adí obraz bodu v pravoúhlé soustav� 
sou�adnic, 

– použije vzorce pro výpo�et vzdálenosti 
dvou bod� a st�edu úse�ky, 

– popíše vztah mezi orientovanou úse�kou a 
vektorem, 

– rozliší rovnob�žné vektory (souhlasn� a ne-
souhlasn� rovnob�žné), 

– vysv�tlí pojmy: rovnost vektor�, jednotko-
vý vektor, opa�ný vektor, sm�rový a normá-
lový vektor p�ímky, sm�rnice p�ímky, sm�-
rový úhel p�ímky, 

– provádí operace s vektory (sou�et a rozdíl 
vektor�, sou�in �ísla a vektoru, skalární 
sou�in vektor�, úhel vektor�), 

– rozpoznává r�zná vyjád�ení p�ímky (para-
metrické vyjád�ení p�ímky, obecná rovnice 
p�ímky, sm�rnicový tvar rovnice p�ímky), 

– analyzuje zadání úlohy a využívá r�zná vy-
jád�ení p�ímky pro �ešení 

– využívá pro �ešení úloh r�zná vyjád�ení ro-
viny, 

– analyzuje vzájemnou polohu: p�ímek, rovin, 
p�ímky a roviny na základ� vlastností vek-
tor� nebo na základ� �ešení soustavy rovnic, 

– charakterizuje jednotlivé kuželose�ky a po-
užívá jejich rovnice, 

– vypo�ítá d�ležité charakteristiky kuželose�-
ky a graficky ji znázorní, 

– �eší úlohy o vzájemné poloze p�ímky a ku-
želose�ky. 

 

1. Analytická geometrie    
– sou�adnice bodu v rovin� a v prostoru 
– vzdálenost dvou bod�, st�ed úse�ky 
– vektory (operace s vektory) 
– p�ímka a její analytické vyjád�ení 
– vzájemná poloha p�ímek 
– analytické vyjád�ení roviny 
– vzájemná poloha p�ímky a roviny 
– vzájemná poloha rovin 
– metrické vztahy bod�, p�ímek a rovin 
– kuželose�ky (kružnice, elipsa, hyperbola, 

parabola s osami rovnob�žnými s osami 
sou�adnými) 

– vzájemná poloha p�ímky a kuželose�ky 
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Žák: 
– užívá vztahy pro po�et variací a permutací 

bez opakování a s opakováním, kombinací 
bez opakování, 

– po�ítá s faktoriály a kombina�ními �ísly, 
využívá vlastností kombina�ních �ísel, 

– sestaví Pascal�v trojúhelník, 
– �eší umoc�ování dvoj�lenu s využitím bi-

nomické v�ty, 
– charakterizuje náhodný pokus a náhodný 

jev, popíše jejich vlastnosti, 
– rozliší: jev jistý, nemožný, elementární, jev 

p�íznivý jinému jevu, jevy rovnocenné, dis-
junktní, opa�ný jev k danému jevu, jevy 
slu�itelné a neslu�itelné, jevy závislé a ne-
závislé, 

– vysv�tlí vztah mezi relativní �etností a 
pravd�podobností náhodného jevu, 

– vybere vhodný vztah pro �ešení úloh z pra-
xe, vy�íslí pravd�podobnost, 

– charakterizuje základní statistické pojmy, 
– vysv�tlí a užívá aritmetický a vážený pr�-

m�r, modus, medián, rozptyl, sm�rodatnou 
odchylku p�i �ešení úloh z praxe. 

 

2. Kombinatorika, pravd�podobnost, sta-
tistika   
– variace a permutace bez opakování a s 

opakováním, faktoriál 
– kombinace bez opakování, vlastnosti 

kombina�ních �ísel, Pascal�v trojúhelník 
– binomická v�ta 
– náhodný pokus a náhodný jev 
– �etnost a pravd�podobnost náhodného 

jevu 
– pravd�podobnost sjednocení jev�, opa�-

ného jevu, pr�niku jev�, podmín�ná prav-
d�podobnost 

– statistický soubor, jednotka, znak 
– absolutní a relativní �etnost 
– charakteristiky polohy a variability 

 
 
 

3. Písemné práce a jejich opravy  

 4. Záv�re�né opakování 
 

7.7 Ekonomika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ekonomika 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 320 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, u�í žáky uplat�ovat ekonomic-
kou efektivnost p�i podnikových �innostech, jednat hospodárn� v souladu s etikou podnikání. P�edm�t 
poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních ekonomických pojm� a znalostí 
z oblasti týkajících se jednotlivých sou�ástí hospodá�ského procesu, posléze i integraci znalostí 
z pohledu mikroekonomie a makroekonomie. Poskytuje žák�m základní orientaci v ekonomickém 
systému �R, EU i sv�tové ekonomice. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli v�domi materiálních a 
duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník  2 h/týden 
 2. ro�ník  3 h/týden 
 3. ro�ník  2 h/týden 
 4. ro�ník 3 h/týden 
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- U�ivo 1. ro�níku je zam��eno na vysv�tlení základních ekonomických pojm� jako jsou cíle a 
základy hospoda�ení, podnik, podnikání, základy podnikových �inností a základní ekonomic-
ké výpo�ty.  

- U�ivo 2. ro�níku prohlubuje u�ivo 1. ro�níku o dlouhodobém majetku, zásobování podniku a 
o odm��ování zam�stnanc� podniku, a dále je zam��eno na náklady a výnosy podniku. 

- U�ivo 3. ro�níku je zam��eno na probírání u�iva, které se týká finan�ního trhu, bankovnictví, 
pojiš�ovnictví a financování podniku.  

- U�ivo 4. ro�níku je zam��eno na zvládnutí u�iva týkajícího se da�ové soustavy �R a na fi-
nan�ní analýzu podniku.  

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

- k postupnému osvojení v�domostí a dovedností vytvá�ejících základ ekonomického vzd�lání, 
- k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jev�, 
- k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
- k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
- k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
- k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i ostatních ob�a-

n�, 
- k uv�dom�ní si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zam�stnaneckým pom�rem. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: 

- výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
- referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, Internet, 
- ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
- využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, (p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
- práce s aktuálními formulá�i, 
- diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
- samostatná i skupinová práce, 
- p�ednášky odborník� z praxe, s nimiž žáci diskutují na dané téma, 
- ú�ast na školních i národních sout�žích, 
- uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
- odborná správnost, 
- schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
- logické uvažování, 
- správná jazyková interpretace, 
- samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  
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P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žáci:  
- reáln� posuzují své fyzické a duševní možnosti, odhadují výsledky svého jednání a chování v 

r�zných situacích, 
- vyjad�ují se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodn� se prezentují, 
- formulují své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 

správn�, 
- aktivn� se ú�astní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých, 
- zpracovávají jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
- snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
- písemn� zaznamenávají podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�ednášek, 

diskusí, porad apod.). 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí.Žá jsou vedeni k tomu, aby: 

- se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, 
- dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kompro-

misní �ešení, 
- vážili si dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

- rozvíjet dovednost aplikace získaných poznatk�, p�ijímání odpov�dnosti za vlastní rozhodování 
a jednání a prosazování trvale udržitelného rozvoje vlastní pracovní �innosti, 

- efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
- jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

- vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

- nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich 
a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

- písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

- vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

- zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

- nau�it žáky pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky. 
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Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ú�etnictví 
- Ekonomie 
- Marketing a management 
- Hospodá�ský zem�pis 
- Právo 
- ICT 
- obchodní korespondence 

Tématické celky obsahují standardy finan�ní gramotnosti pro st�ední vzd�lávání. 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– aplikuje základní pojmy na p�íkladech 

z b�žného života, 
– dokumentuje rozmanitost a vývoj pot�eb, 
– uvádí p�íklady uspokojování pot�eb - statky a 

služby, 
– vysv�tlí nabídku, poptávku, cenu, trh, 
– posuzuje dopad typických událostí na zm�nu 

nabídky, poptávky, ceny a vede p�íklady 
úlohy státu v tržní ekonomice, 

– pracuje s jednoduchými statistickými údaji, 
– vymezí výrobní faktory pro ur�ité �innosti, 
– srovnává hospodárné a nehospodárné po�í-

nání, 
– ukazuje nutnost volby z n�kolika alternativ, 
– demonstruje d�lbu práce na p�íkladech 

z praxe. 

1. Základní ekonomické pojmy 
– pot�eby, statky, služby, životní prost�edí 
– tržní mechanismus 
– hospoda�ení a efektivnost 
– výrobní faktory  

 
 
 
 
 

Žák: 
– definuje základní pojmy, aplikuje je na p�í-

kladech, 
– vymezí podnikání, 
– srovnává podnikání a závislou �innost, 
– charakterizuje jednotlivé právní formy pod-

nikání s pomocí obchodního zákoníku, 
– charakterizuje s pomocí živnostenského zá-

kona podmínky pro provozování živností, 
druhy živností, 

– porovná obchodní spole�nosti, 
– nazna�í realizaci jednoduchého podnikatel-

ského zám�ru, 
– odlišuje ziskové a neziskové organizace, 
– vyjmenuje a stru�n� popíše funkce podniku, 
– na konkrétních p�íkladech interpretuje jed-

notlivé složky �ízení v�etn� výpo�t�, 
– podle zadání sestaví jednoduché organiza�ní 

schéma podniku, 
– odlišuje možnosti zániku podniku. 
 

2. Podnik a podnikání v podmínkách 
tržní ekonomiky 

– ziskové a neziskové organizace 
– podnikání 
– formy podnikání 
– podnikatelský zám�r 
– �ízení podniku 
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Žák: 
– rozlišuje složky ob�žného majetku, 
– provádí základní propo�ty p�i plánování ma-

teriálu, 
– vysv�tlí zp�soby po�ízení materiálu, 
– na p�íkladech charakterizuje postup p�i po�í-

zení materiálu (v�etn� doklad�), 
– objasní skladování, výdej do spot�eby a evi-

denci materiálu, 
– odliší základní druhy dlouhodobého majetku, 
– provádí výpo�ty kapacity a jejího využití, 

interpretuje výsledky, 
– vyjmenuje zp�soby po�ízení dlouhodobého 

majetku, 
– rozliší a vypo�te odpisy da�ové a ú�etní, 
– definuje pojmy vstupní cena, odpisy, opráv-

ky, z�statková cena, 
– charakterizuje zp�soby vy�azení a evidenci 

dlouhodobého majetku, 
– definuje skupiny zam�stnanc�, kvalifikaci, 
– vymezí možnosti získávání a výb�ru 

zam�stnanc�, 
– vysv�tlí strukturu mzdy, 
– provede jednoduché výpo�ty mzdy, 
– orientuje se v možnostech ukon�ení pracov-

ního pom�ru, 
– odliší jednotlivé oblasti hlavní �innosti, 
– na p�íkladech charakterizuje obsah a pr�b�h 

p�íslušné hlavní �innosti - výroba, obchod, 
služby, neziskový sektor, 

– provede jednoduché vyhodnocení produkti-
vity práce, 

– vymezí a vysv�tlí jednotlivé prodejní �innos-
ti. 

3. Podnikové �innosti 
– hospoda�ení s dlouhodobým majetkem 
– hospoda�ení s ob�žným majetkem 
– hospoda�ení s pracovníky 
– hlavní �innost podniku a bezpe�nost prá-

ce 
– prodejní �innost 
– finan�ní hospoda�ení podniku 

 

 
 
II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vypo�te kapacitu a její využití, navrhne 

vhodná opat�ení ke zvýšení kapacity, 
– vysv�tlí d�vody investování, 
– hodnotí efektivnost investic a možnost rizik 

p�i investování, 
– srovnává vlastní a cizí zdroje financování, 
– orientuje se ve splátkovém kalendá�i. 
   

1. Dlouhodobý majetek 
– po�izování a financování dlouhodobého 

majetku 
– oce�ování a opot�ebení dlouhodobého 

majetku 
– plánování a p�íprava investi�ní výstavby 
– výrobní kapacita a efektivnost investic 
– hospoda�ení s dlouhodobým majetkem 
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Žák: 
– vypo�ítá ukazatele obratu zásob, 
– vypo�te plánovanou spot�ebu materiálu, zá-

kladní limity a normy zásob, plánovaný ná-
kup, interpretuje výsledky, 

– orientuje se v jednotlivých metodách �ízení 
zásob, 

– vysv�tlí pojem logistika, 
– uvede p�íklady skladovacích podmínek. 
 

2. Zásobování podniku 
– kolob�h a obrat zásob 
– plánování a normování materiálových 

zásob 
– logistika zásobování 
– náklady na zásobování a oce�ování zá-

sob 
 
 

 
Žák: 
– charakterizuje personální práce, 
– vysv�tlí jednotlivé metody pro stanovení po-

t�eby zam�stnanc�, 
– vypo�te pot�ebu zam�stnanc� a pr�m�rný 

eviden�ní po�et zam�stnanc�, 
– orientuje se na trhu práce a v povinnostech 

podniku v��i ú�adu práce, 
– charakterizuje zp�soby výb�ru zam�stnanc�, 
– odliší pracovní smlouvu a dohody o pracích 

konaných mimo pracovní pom�r, 
– orientuje se v hodnocení a rozmis�ování za-

m�stnanc�, 
– popíše mzdové p�edpisy na úrovni státu a 

podniku, 
– zvládne složit�jší výpo�ty mezd. 

3. Zam�stnanci podniku a odm��ování 
– struktura a plánování zam�stnanc� 
– získávání a výb�r zam�stnanc� 
– odm��ování práce a nemocenské dávky 

 
 
 
 
 
 

Žák: 
– umí rozlišit nákladové druhy z r�zných hle-

disek, 
– provádí výpo�ty nákladové funkce, 
– interpretuje výsledky, 
– zjistí bod zvratu, 
– zpracuje jednoduchý rozpo�et výnos� a ná-

klad�, p�íjm� a výdaj�, 
– sestaví jednoduchý zakladatelský rozpo�et. 
 

4. Náklady a výnosy podniku 
– �len�ní náklad� a nákladové moduly 
– �ízení a regulování náklad� 
– klasifikace a �ízení výnos� 
– stanovení bodu zvratu 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vysv�tlí funkce pen�z, jejich formy, konkrét-

ní bankovce p�i�adí ochranné prvky (na zá-
klad� využití internetu), 

– vysv�tlí princip fungování finan�ního trhu, 
rozd�lí finan�ní trh, 

– charakterizuje podstatu a druhy cenných pa-
pír�, jejich využití, 

– podle zadání vyhotoví sm�nku, 
– popíše náležitosti na konkrétních ukázkách 

cenných papír�, 
– odliší úro�ení a diskontování, provádí vý-

po�ty jednoduchého i složeného úro�ení a 
diskontování. 

1. Finan�ní trh 
– rozd�lení finan�ního trhu – pen�žní trh a 

kapitálový trh 
– základní druhy cenných papír� 
– obchodování s cennými papíry – burza, 

RM-systém 
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Žák: 
– odliší poslání centrální a komer�ních bank, 
– pracuje se základními bankovními dokumen-

ty p�i platebním styku, 
– orientuje se v platebních kartách, typických 

vkladových produktech, typických úv�ro-
vých produktech a v možnostech zajišt�ní 
úv�r�, 

– orientuje se v moderních metodách komuni-
kace s bankou, 

– používá kurzovní lístek – základní propo�ty 
valut a deviz v�etn� poplatk� (využití inter-
netu), 

– vyjmenuje pop�ípad� vyhledá za použití in-
ternetu) nejvýznamn�jší mezinárodní finan�-
ní instituce. 

2. Bankovnictví 
– bankovní soustava 
– �NB – funkce a nástroje centrální banky 
– bankovní obchody – vkladové, úv�rové a 

ostatní služby obchodních bank 
 
 
 
 
 

Žák: 
– orientuje se v nabídce pojiš�ovacích produk-

t�, 
– charakterizuje investi�ní spole�nosti, penzij-

ní fondy, stavební spo�itelny, 
– provede jednoduché srovnání výhodnosti 

penzijního p�ipojišt�ní a stavebního spo�ení 
s jinými možnostmi uložení pen�z (za využití 
internetu). 

3. Pojiš�ovnictví 
– pojiš�ovnictví v �R 
– p�edm�t a význam pojiš�ovnictví 
– formy a druhy pojišt�ní 
– pojistné smlouvy 

 

Žák: 
– dokáže použít r�zné metody kalkulace, inter-

pretuje výsledky, 
– sestaví jednoduchý zakladatelský rozpo�et. 

 

4. Kalkulace 
– výrobní kalkulace 
– kalkula�ní vzorec a metody 
– zakladatelský rozpo�et 

Žák: 
– rozliší krátkodobé a dlouhodobé financování, 

vlastní a cizí kapitál, 
– posoudí vhodnost užití krátkodobých a dlou-

hodobých zdroj�, 
– zhodnotí vhodnost užití vlastních a cizích 

zdroj�, 
– odliší zisk a platební schopnost, 
– vypo�ítá rentabilitu, obrátku pen�z, sestaví 

platební kalendá�, chápe podstatu cash-flow, 
– provádí výpo�ty �asové hodnoty pen�z, 

      ukáže protikladnost výnosu a rizika.  

5. Financování podniku 
– význam a finan�ní cíle podniku 
– finan�ní �ízení 
– druhy financování  
– zdroje krátkodobého a dlouhodobého 

financování  
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II. Rozpis u�iva – 4.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– pracuje se základními da�ovými pojmy: da-
�ový subjekt, objekt, p�edm�t dan�, zda�o-
vací období, ... 

– orientuje se v pojmech: správce dan�, regis-
trace dan�, platba daní, 

– orientuje se v zákon� o DPH – chápe pojmy: 
p�edm�t dan�, osoby povinné k dani, osoby 
osvobozené, osoby identifikované k dani, 
registrace, da�ové doklady, evidence DPH, 

– sestaví jednoduché da�ové p�iznání, 
– orientuje se v zákon� o dani z p�íjm� FO – 

chápe pojmy: poplatník, p�edm�t dan�, 
osvobození od dan�, základ dan� (minimální 
základ dan�, rozlišuje díl�í základy dan�), 
slevy na dani a od�itatelné položky, 

– posoudí na typických p�íkladech použití 
zvláštní sazby dan�, 

– vypo�ítá da�ový základ, 
– sestaví jednoduché da�ové p�iznání, 
– orientuje se v zákon� o dani z p�íjm� PO – 

chápe pojmy: poplatník, p�edm�t dan�, 
osvobození od dan�, zda�ovací období, zá-
klad dan�, od�itatelné položky, slevy na da-
ni, 

– vypo�ítá da�ový základ, 
– sestaví jednoduché da�ové p�iznání, 
– stru�n� charakterizuje jednotlivé typy daní, 
– je schopen nalézt pot�ebné údaje (nap�. výši 

dan� a splatnost) ve vybraných da�ových 
zákonech, 

– naváže na znalosti z hodin ú�etnictví, 
– dokáže sestavit ú�etní výkazy 
– umí interpretovat údaje uvedených výkaz� 

po horizontální i vertikální rovin�, 
– sestaví jednoduchý výkaz cash-flow, 
– odliší zisk a platební schopnost 
– vypo�ítá rentabilitu, obrátku pen�z, sestaví 

platební kalendá�, chápe podstatu cash-flow. 
 

1. Da�ová soustava �R 
– vztah da�ové soustavy a státního roz-

po�tu 
– funkce a struktura da�ové soustavy 
– základní pojmy da�ové soustavy 

2. Nep�ímé dan� 
– DPH – základní pojmy, výpo�et p�i do-

vozu a vývozu, da�ové doklady, správa 
DPH v tuzemsku 

– spot�ební da�  
– energetické dan� 

3. P�ímé dan� – majetkové 
– da� z nemovitosti – z pozemku a ze sta-

veb 
– da� d�dická, darovací a z p�evodu ne-

movitosti 
– silni�ní da� 

 
4. P�ímé dan� – d�chodové 

– da� z p�íjmu fyzických osob a právnic-
kých osob 

5. Správa daní a poplatk� 
– �ízení daní 
– placení daní 
– práva a povinnosti da�ových subjekt� 
– poplatky  

 
6. Sociální pojišt�ní  

– právní úprava, poplatníci 
– stanovení výše pojistného 
– zp�soby placení 
– d�chodové pojišt�ní 
– nemocenské pojišt�ní 

 
7. Ve�ejné zdravotní pojišt�ní 

– právní úprava, pojišt�nci a plátci 
– stanovení výše pojistného 
– práva a povinnosti plátc� pojistného 
– zdravotní pojiš�ovny 

 
8. Finan�ní analýza 

– zdroje informací – rozvaha, výkaz zisk� 
a ztrát, cash flow 

– význam finan�ní analýzy 
– uživatelé a charakteristika fin. analýzy 

96 

 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

194  

7.8 Statistika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Statistika 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání: denní  
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatel�,  které lze využít k provád�ní statis-
tických prací v oblasti ekonomiky. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základ� získaných v�domostí a dovedností pochopili souvislosti eko-
nomických jev�. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 týdenních hodin za studium. 
Struktura u�iva:  1. Úvod do statistiky, zákl.statistické pojmy 
 2. Etapy statistických prací 
 3. Výpo�et statistických charakteristik 

− st�ední hodnoty 
− ukazatelé variability 
− pom�rní ukazatelé 
− �asové �ady 
− indexy 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
− rozvíjení vhodné míry sebev�domí a sebeodpov�dnosti 
− orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení 
− schopnost odolávat myšlenkové manipulaci 
− rozvíjení vyjád�ení vlastního úsudku 
− vytvá�ení dovednosti postihnout jádro problému 
− práce s informacemi a jejich kritické vyhodnocování 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách statistiky budou používány tyto metody: 
a) Metody slovního projevu 

− výklad 
− popis 
− vysv�tlení  
− rozhovor 

b) Metody práce s odborným textem 
− vyhledávání informací 
− studium odborné literatury 
− práce s internetem a po�íta�ovými programy 
− využití sd�lovacích prost�edk� 

c) Metody nácviku dovedností 
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− zpracování statistických dat do tabulky, graficky, výpo�et  charakteristik 

d) Fixa�ní metody 
− ústní opakování u�iva 
− písemné procvi�ování u�iva �ešením praktických p�íklad� 

e) Metody samostatné práce žák�  
− seminární práce, domácí úkoly 

f) Metody badatelské a výzkumné 
− anketa, výzkum ve�ejného mín�ní 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�soby hodnocení spo�ívají v bodovém systému, slovním hodnocení, známkování, d�ležité je v�no-
vat pozornost i sebehodnocení žák�. Hlavní t�žišt� je kladeno na písemné zkoušení, praktické využití 
znalostí a vzorc� v praxi. 
Klasické diagnostické metody: 

− ústní orienta�ní zkoušení 
− písemné zkoušení po tématickém celku 
− hodnocení domácí práce 
− hodnocení seminárních prací 

Hodnotí se: 
− správnost, p�esnost, pe�livost p�i výpo�tech 
− správná interpretace odpov�dí 
− vyvození pat�i�ných záv�r� 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žák: 
− pracuje s informacemi a umí je vyhodnocovat, 
− vystihne jádro problému, 
− vyjád�í vlastní úsudek, 
− získané dovednosti aplikuje v ekonomické praxi, 
− uplat�uje r�zné metody myšlení p�i �ešení b�žných pracovních úkol� a vhodnou  

 volbou prost�edk� p�ispívá k jejich spln�ní, 
− provádí reálný odhad  p�i �ešení praktického problému, rozvíjí logické myšlení, 

− má schopnost analýzy a syntézy, dedukce a abstrakce. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
− schopnost odolávat myšlenkové manipulaci, 
− orientace v masmédiích, jejich využití a kritické hodnocení, 
− orientace v globálních problémech sou�asného sv�ta,  
− respektování pluralismu názor�, schopnost diskutovat o citlivých otázkách a hledat kompro-

misní �ešení. 
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�lov�k a životní prost�edí 
− osvojit si základní principy šetrného a odpov�dného p�ístupu k životnímu prost�edí v osobním 

i profesním jednání, 
− pochopit souvislosti mezi r�znými jevy v prost�edí a lidskými aktivitami, 
− zam��it se na rozvoj dovednosti vyjad�ovat a zd�raz�ovat své názory, zprost�edkovat infor-

mace, obhajovat �ešení problematiky životního prost�edí. 

�lov�k a sv�t práce 
− nau�it se práci s informacemi, vyhledávat, vyhodnocovat a využívat informace 

k odpov�dnému rozhodování, 
− pracovat s informa�ními médii p�i vyhledávání pracovních p�íležitostí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
− práce s informacemi a komunika�ními prost�edky, 
− využití programového aplika�ního vybavení PC. 

Mezip�edm�tové vztahy:  
− Matematika 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 
− Ekonomika 
− Ekonomie 
− Ú�etnictví 
− Písemnou a elektronickou komunikace 
− Ob�anská nauka 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– uv�domí si d�ležitost informací pro rozhodo-

vání, 
– posoudí výhody a nevýhody primárních a 

sekundárních dat, 
– zná orgány o statistické služby, 
– zná základní zdroje statistických dat, 
– pracuje se základními statistickými pojmy, 
– chronologicky se�adí �innosti statistických 

prací. 

1. Statistická data, statistické zjiš�o-
vání, etapy statistických prací 

 

Žák: 
– získá, shromáždí a prov��í údaje, 
– provede t�íd�ní údaj�, 
– výsledky publikuje pomocí tabulek a vhod-

ných graf�, 
– pracuje s prost�edky informa�ní a komunika�-

ní technologie p�i zpracování statistických dat, 
– provede statistický rozbor a vhodnou formou 

ho dovede prezentovat. 

2. Prezentace dat  
– slovní popis 
– tabulky 
– grafy 

 
 
 
 

32 
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Žák: 
– umí vypo�íst charakteristiky st�ední hodnoty a 

aplikovat je v ekonomické praxi. 

3. St�ední hodnoty 
– aritmetický pr�m�r 
– vážený aritmetický pr�m�r 
– modus, medián 

Žák: 
– umí vypo�íst ukazatelé variability a používat 

je v ekonomické praxi. 
 

4. Ukazatelé variability 
– varia�ní rozp�tí 
– pr�m�rná odchylka 
– relativní pr�m�rná odchylka 
– sm�rodatná odchylka 
– rozptyl, varia�ní koeficient 

Žák: 
– vybere vhodný ukazatel k posouzení souboru, 
– provádí výpo�ty ukazatel�, 
– zhodnotí výsledky a vyvodí z nich pat�i�né 

záv�ry. 

5. Pom�rní ukazatelé 
– pom�rní ukazatelé struktury 
– pom�rní ukazatelé spln�ní plánu 
– pom�rní ukazatelé vývoje 

 

Žák: 
– provádí analytické vyrovnání údaj� �asové 
�ady p�ímkou, ur�uje trend a na jeho základ� 
provádí odhad do budoucna. 

 
 

6. �asové �ady a jejich vyhodnocení 
– druhy a význam �asových �ad 
– kumulativní �asové �ady 
– pr�m�r okamžikové �ady 
– vyrovnání �asové �ady p�ímkou 
– sezónnost �asové �ady 

Žák: 
– umí použít r�zné druhy index� p�i �ešení prak-

tických úloh z ekonomické praxe. 

7. Individuální indexy a souhrnné 
indexy 

– druhy a význam index� 
– individuální jednoduché indexy 
– individuální složené indexy 
– souhrnné indexy 

7.9 Ú�etnictví 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Ú�etnictví 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 320 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Smyslem p�edm�tu ú�etnictví je rozvíjet základní ekonomické myšlení žák�. Významným úkolem 
p�edm�tu je nau�it žáky efektivn� ekonomicky myslet a chovat se racionáln� v profesním i osobním 
život�. P�edm�t ú�etnictví vede žáky k samostatnému vyhledávání aktuálních ekonomických informa-
cí. 
Nedílnou sou�ástí p�edm�tu je využívání základních znalostí právních norem týkajících se ú�etnictví a 
uv�domování si následk�, pokud je nebude dodržovat. Cílem p�edm�tu je vyp�stovat v žácích  schop-
nost hodnotit �íselné údaje získané ú�etnictvím pro podnikatelské rozhodování a návyk kontrolovat 
výsledky své práce. 
P�edm�t ú�etnictví spolu s ekonomikou a právní naukou jsou považovány za st�žejní ekonomické 
p�edm�ty a tvo�í osu odborného vzd�lávání na obchodní akademii. 

Charakteristika u�iva: 
U�ivo je zam��eno p�edevším na poznatky dlouhodob�jší platnosti, aby z n�ho mohli absolventi vy-
cházet p�i své �innosti a správn� se orientovat v m�nících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají 
pochopit nutnost dalšího vzd�lávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. 
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1. ro�ník – 2 hodiny týdn� 
U�ivo prvního ro�níku se zabývá podstatou ú�etnictví. Úkolem je nau�it žáky vyhotovovat, používat a 
zpracovávat ú�etní a platební doklady, nap�. pokladní doklady, faktury, výpisy z bankovních ú�t�. 
U�ivo sm��uje ke zvládnutí da�ové evidence a základ� ú�tování na syntetických ú�tech (první �ást). 

2. ro�ník – 2 hodiny týdn� 
U�ivo navazuje na první ro�ník a sm��uje ke zvládnutí základ� ú�tování na syntetických ú�tech 
v dalších oblastech. 

3. ro�ník – 3 hodiny týdn� 
U�ivo objas�uje ú�tování zásob, dlouhodobého majetku, krátkodobého finan�ního majetku a krátkodo-
bých finan�ních zdroj� a zú�tovacích vztah�. 

4. ro�ník – 3 hodiny týdn� 
U�ivo objas�uje ú�tování zú�tovacích vztah� v oblasti da�ové, ú�tování náklad� a výnos�, kapitálo-
vých ú�t�. Vyús�uje do problematiky ú�etní uzáv�rky, ú�etní záv�rky.V pozd�jším období je probírá-
no u�ivo manažerského ú�etnictví. 

Metody výuky: 
A. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatk� 
Metody slovní:  

− monologické metody (vysv�tlování, výklad) 
− dialogické metody (rozhovor, diskuse) 
− metoda písemných prací 
− metoda práce s u�ebnicí, internetem, zákony 

B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� 
− metoda sd�lovací 
− metoda samostatné práce žák� 

C. Metody z hlediska myšlenkových operací 
− postup induktivní (od konkrétního k obecnému) 
− postup indeduktivní (od obecného ke konkrétnímu) 

Základními metodami výuky jsou vysv�tlování a výklad. Rozhovorem se žáky jsou odvozovány po-
stupy ú�tování a následuje praktické procvi�ování. Žáci využívají p�i práci ú�tovou osnovu, provád�jí 
ú�etní zápisy do ú�etních knih.Vyhledávají aktuální informace na internetu nebo v odborných �asopi-
sech. 
Zjišt�né informace žáci posuzují a využívají p�i samostatném �ešení zadaných úkol� a jsou vedeni 
k odpov�dnosti za výsledky své práce. V pr�b�hu studia zpracovávají žáci souvislé p�íklady, jejichž 
zadání vychází z ú�etní praxe, zjišt�né výsledky interpretují, kriticky posuzují, hledají klady a zápory 
a navrhují varianty �ešení pro ekonomické rozhodování. Vyu�ující vytvá�ejí p�esv�d�ení, že ú�etnictví 
má nezastupitelné místo p�i sb�ru, t�íd�ní a zpracování informací pot�ebných p�i �ízení podniku.V 
rámci mezip�edm�tových vztah� se tyto skute�nosti prakticky realizují, žáci si ov��ují kompetence 
získané v p�edm�tu ú�etnictví. 
P�i výuce je požívána U�ebnice ú�etnictví pro st�ední školy a ve�ejnost, Sbírky p�íklad� k u�ebnicím 
ú�etnictví (nap�. – autor ing. Pavel Štohl - vždy aktuální vydání). 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Výsledky vzd�lávání hodnotíme pomocí známkování. Hodnoceno bude: 
− písemné zkoušení (posuzuje se správnost, p�esnost, pe�livost p�i provád�ní ú�etních zápis� a 

schopnost samostatné práce žáka), 
− ústní zkoušení (hodnotí se p�esná formulace p�i ústním projevu z hlediska odborné i jazykové 

správnosti), 
− seminární práce, domácí úkoly, aktivita ve výuce. 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

199  

P�ínos k rozvoji klí�ových kompetencí a pr��ezových témat: 

Vzd�lávání v ú�etnictví sm��uje k tomu, aby si žáci vytvo�ili tyto ob�anské a klí�ové kompetence: 
− jednali odpov�dn�, samostatn�, aktivn� a iniciativn� ve vlastním zájmu, zájmu organizace 

i v zájmu ve�ejném, 
− dbali na dodržování zákon� a pravidel chování (nap�. téma o platebním styku, zú�tova-

cích vztazích a daních), 
− aktivn� se zajímali o politické, hospodá�ské a spole�enské d�ní, 
− chápali význam životního prost�edí pro �lov�ka a organizovali �innost firmy v du-

chu udržitelného rozvoje, 
− um�li myslet kriticky (nap�. p�i vyvozování záv�r� ze souvislých p�íklad�), 
− dokázali zkoumat v�rohodnost informací (nap�. kontrola správnosti ú�etních doklad�), 
− nenechávali sebou manipulovat (nap�. úprava výsledku hospoda�ení na da�ový základ), 
− tvo�ili si vlastní názor a diskutovali o n�m, 
− vyjad�ovali se p�im��en� v projevech mluvených i psaných, 
− formulovali své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 

správn�, 
− efektivn� se u�ili a pracovali, 
− využívali ke svému u�ení zkušenosti jiných lidí, u�ili se i na základ� zprost�edkovaných 

zkušeností, 
− p�ijímali hodnocení výsledk� své práce ze strany jiných lidí, p�im��en� na n� reagovali, p�ijí-

mali radu i kritiku, 
− soustavn� se vzd�lávali, 
− adaptovali se na m�nící se pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je 

ovliv�ovali, 
− p�ijímali a odpov�dn� plnili sv��ené úkoly, 
− pracovali v týmu, podn�covali práci v týmu vlastními návrhy, 
− p�ispívali k vytvá�ení dobrých mezilidských vztah�, 
− �ešili samostatn� b�žné pracovní úkoly, uplat�ovali p�i �ešení r�zné metody myšlení a volili 

prost�edky a zp�soby vhodné k jejich spln�ní, 
− pracovali s informacemi, a to p�edevším využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních 

technologií, 
− provád�li reálný odhad výsledku �ešení praktického p�íkladu. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
− získat vhodnou míru sebev�domí, sebeodpov�dnosti a schopnost morálního úsudku; 
− orientace v mediálních obsazích,  jejich kritické hodnocení a optimální využívání masmédií, 
− schopnost jednání s lidmi, diskutování o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledání 

kompromisní �ešení. 

�lov�k a životní prost�edí 
− osvojení základních princip� šetrného a odpov�dného p�ístupu k životnímu prost�edí 

v osobním a profesním jednání; 
− osvojení si zásad zdravého životního stylu a v�domí odpov�dnosti za své zdraví. 

�lov�k a sv�t práce 
− uv�domit si zodpov�dnost za vlastní život, význam vzd�lání a celoživotního u�ení pro život, 
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získat motivaci k aktivnímu pracovnímu životu; 
− seznámit se s alternativami profesního uplatn�ní po absolvování studovaného oboru vzd�lání; 
− vyhledávat a posuzovat informace o vzd�lávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji 

z hlediska svých p�edpoklad� a profesních cíl�; 
− poznat základní aspekty pracovního pom�ru i soukromého podnikání, nau�it se pracovat 

s p�íslušnými právními p�edpisy. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
− nau�it žáky pracovat s prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a efektivn� je 

využívat p�i zpracování informací jak v pr�b�hu vzd�lávání, tak p�i výkonu povolání. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ekonomika 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 
− Právo 
− Ekonomická cvi�ení 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vysv�tlí podstatu zpracování informací 

v ú�etnictví, 
– orientuje se v zákon� o ú�etnictví. 

1. Podstata ú�etnictví 
– podstata, význam a funkce ú�etnictví 
– zp�soby vedení evidence podnikatelské 
�innosti 

Žák: 
– ov��í náležitosti, 
– provede likvidaci ú�etních doklad�. 

2. Ú�etní doklady 
– význam a druhy ú�etních doklad� 
– náležitosti, vyhotovování, ob�h 

Žák: 
– správn� ur�í majetek podniku a zdroje fi-

nancování majetku, 
– stanoví typ inventury a vyhotoví inventurní 

soupis. 

3. Majetek a zdroje financování 
– majetek a jeho formy 
– zdroje financování majetku 
– inventura majetku a závazk� 

Žák: 
– ur�í osoby oprávn�né vést da�ovou eviden-

ci, 
– vede da�ovou evidenci. 

4. Da�ová evidence 
– evidence p�íjm� a výdaj� u neplátc� DPH 

Žák: 
– sestaví jednoduchou rozvahu, 
– objasní vztahy mezi aktivy a pasivy, 
– ur�í zm�ny, ke kterým došlo u rozvahových 

položek, 
– zachytí zm�ny na ú�tech, 
– dokáže aplikovat podvojný zápis, 
– objasní souvislost mezi syntetickou a analy-

tickou evidencí, 
– �eší jednoduché p�íklady. 

5. Základy podvojného ú�etnictví 
– rozvaha 
– zm�ny rozvahových položek 
– rozvahové ú�ty 
– výsledkové ú�ty 
– podvojný zápis, obraty a z�statky 
– syntetická a analytická evidence 

Žák: 
– vyhotoví pokladní doklady, vede pokladní 

knihu, 
– ú�tuje základní operace v syntetické evi-

denci, 
– ú�tuje podle výpis� z bankovních ú�t� a 

pokladních doklad�, 

6. Základy ú�tování na syntetických 
ú�tech 

– finan�ní majetek (10) 
– DPH (6) 

64 
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– vysv�tlí podstatu DPH u plátce a neplátce, 
provádí výpo�ty a ú�tuje DPH na vstupu a 
výstupu. 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák: 
– používá ú�etní doklad jako zdroj informací 

pro stanovení zm�n u rozvahových a výsled-
kových položek, 

– vyhotoví odpovídající ú�etní doklady, 
– ú�tuje základní operace v syntetické eviden-

ci, 
– vymezí základní analytické evidence. 

1. Základy ú�tování na syntetických 
ú�tech 

– materiál 
– zboží 
– dlouhodobý majetek 
– ú�tování mezd 
– výkony podniku 
– náklady a výnosy 

Žák: 
– orientuje se v právních normách upravujících 

ú�etnictví v �R i EU, 
– pracuje s ú�tovou osnovou, 
– používá inventarizaci jako nástroj kontroly, 
– opravuje ú�etní zápisy v souladu se zákonem 

o ú�etnictví. 

2. Ú�etní technika a právní úprava 
ú�etnictví 

– organizace ú�etnictví 
– ú�etní zápisy 
– ú�etní knihy 
– zákon o ú�etnictví a provád�cí vyhláška 
– mezinárodní ú�etní standardy 

Žák: 
– zpracovává ú�etní agendu podle ú�etních 

doklad�, 
– poskytuje informace pro �ízení podniku. 

3. Souvislý p�íklad 

Žák: 
– vede da�ovou evidenci u plátc� DPH, 
– vypo�te da� z p�íjm� fyzických osob. 

4. Da�ová evidence 

64 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– ú�tuje zp�sobem A i B podle doklad�, 
– vyhotoví ú�etní doklady a vede analytickou 

evidenci, 
– posoudí vhodnost volby zp�sobu ú�tování a 

oce�ování zásob. 

1. Zásoby 
– oce�ování 
– materiál 
– zboží 
– zásoby vlastní výroby 

Žák: 
– ú�tuje podle doklad� – po�ízení, vy�azení, 
– vyhotoví ú�etní doklady a vede analytickou 

evidenci, 
– posoudí vhodnost volby zp�sobu odepisová-

ní. 

2. Dlouhodobý majetek 
– dlouhodobý hmotný majetek 
– dlouhodobý nehmotný majetek 
– dlouhodobý finan�ní majetek 

Žák: 
– vyhotoví pokladní doklady, 
– ú�tuje podle pokladních doklad� a bankov-

ních výpis�, 
– vypo�te a zaú�tuje kurzové rozdíly, 
– ú�tuje nákup a prodej krátkodobých cenných 

papír�. 

3. Krátkodobý finan�ní majetek a 
krátkodobé finan�ní zdroje 

– pokladna a ceniny 
– bankovní ú�ty a úv�ry 
– krátkodobý finan�ní majetek 

Žák: 4. Zú�tovací vztahy 
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– zpracuje faktury, vede knihy faktur a ú�tuje 
nákup a prodej v cizí m�n�, 

– ú�tuje DPH na vstupu a výstupu p�i obcho-
dování v tuzemsku, v EU a s t�etími zem�mi, 

– ú�tuje další závazky a pohledávky 
z obchodního styku, 

– vyhotoví doklady pro zaú�tování mezd, 
– ú�tuje mzdy, zákonné pojišt�ní a da� 

z p�íjm� ze závislé �innosti, 
– rozliší zam�stnance a spole�níka, 
– podle obsahu je schopen ur�it pohledávku �i 

závazek. 

– ú�tování krátkodobých pohledávek a 
závazk� z obchodního styku 

– zam�stnanci 
– pohledávky a závazky ve vztahu ke 

spole�ník�m 

 
 

II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– ú�tuje da�ové povinnosti a jejich úhrady. 

1. Zú�tovací vztahy 
– ú�tování daní a dotací 

Žák: 
– vysv�tlí význam vlastních a cizích zdroj� a 

d�sledky jejich použití pro financování, 
– ú�tuje zvýšení základního kapitálu, 
– aplikuje ustanovení p�íslušné právní normy, 
– vypo�te výši vlastního kapitálu. 

2. Kapitálové ú�ty 
– charakteristika vlastních a cizích zdroj� 

financování 
– zm�ny základního kapitálu 
– rozd�lování výsledku hospoda�ení 

Žák: 
– aplikuje zásady ú�tování náklad� a výnos�, 
– ú�tuje náklady a výnosy ve finan�ním ú�et-

nictví, 
– posoudí náklady a výnosy z hlediska da�o-

vého, vyhledá v zákon� o daních z p�íjm�, 
– vysv�tlí význam �asového rozlišení pro 

správné zjišt�ní výsledku hospoda�ení, 
– ú�tuje �asové rozlišení náklad� a výnos�, 
– ú�tuje finan�ní leasing. 

3. Náklady a výnosy 
– ú�tování náklad� a výnos� 
– �asové rozlišení náklad� a výnos� 

Žák: 
– používá inventarizaci jako nástroj kontroly 

v�cné správnosti ú�etnictví, 
– p�i ur�ování uzáv�rkových operací respektu-

je obecné ú�etní zásady, 
– provádí ú�etní uzáv�rku, 
– vypo�te hrubý ú�etní výsledek, hospoda�ení 

v �len�ní pot�ebném pro ú�etní výkazy, 
– transformuje ú�etní výsledek na da�ový zá-

klad a dále upravuje základ dan�, 
– uzav�e rozvahové a výsledkové ú�ty. 

4. Ú�etní uzáv�rka 
– inventarizace 
– uzáv�rkové operace 
– zjišt�ní výsledku hospoda�ení 
– výpo�et da�ové povinnosti 
– uzav�ení ú�t� 

Žák: 
– orientuje se v ú�etních výkazech, 
– sestaví ú�etní výkazy ve zjednodušeném roz-

sahu. 

5. Ú�etní záv�rka 
– ú�etní výkazy 
– p�íloha k ú�etním výkaz�m 

Žák: 
– vysv�tlí význam manažerského ú�etnictví 

jako zdroje informací pro management, 
– sestaví kalkulaci a jednoduchý rozpo�et, 
– ú�tuje náklady a výnosy hospodá�ských st�e-

disek, 
– zjiš�uje vnitropodnikové výsledky hospoda-
�ení. 

6. Manažerské ú�etnictví 
– hospodá�ská st�ediska 
– kalkulace a rozpo�ty 
– vnitropodnikové ú�etnictví 
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7.10 Maturitní seminá� ze spole�enských v�d 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Maturitní seminá� ze spole�enských v�d 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Maturitní seminá� ze spole�enských v�d shrnuje poznatky ze sociologie, psychologie, politologie a 
spole�enské kultury. Je východiskem pro �adu p�edm�t� zabývajících se �lov�kem a lidskými zdroji 
ve vztahu k práci a podnikání. Cílem p�edm�tu je využití klí�ových personálních a sociálních doved-
ností pro osobní život i podnikatelskou praxi. 

Charakteristika u�iva: 
U�ivo je zam��eno na prohloubení spole�enskov�dních disciplín, klade d�raz na modelové situace, 
rozvíjí pov�domí o zpracování projekt�. Nedílnou sou�ástí u�iva je aktualizace a rozbor spole�ensko-
v�dních a politických událostí, mediální politika a testovací úlohy jako p�íprava na p�ijímací �ízení 
vysokých škol. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  4. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka v seminá�i sm��uje k posilování sebed�v�ry, odolnosti v��i stresu a odpov�dnosti za své jed-
nání, toleranci a solidarit�. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

- opakování u�iva, 
- práci žák� s verbálními texty a audiovizuálními pom�ckami, 
- prezenta�ní schopnosti, 
- diskusi se žáky, 
- analýzu problému, 
- práci ve skupinách. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 
- porozum�ní poznatk�m, 
- schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
- �ešení modelových situací dle zadání, 
- zpracování a rozbor referátu, 
- dovednost výstižn� formulovat své názory, 
- p�ípravu projektové dokumentace na ur�ené téma, 
- pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Spole�enskov�dní seminá� rozvíjí komplexní mediální gramotnost, komunika�ní dovednosti, kritické 
myšlení a schopnost �ešit praktické úkoly. Absolvent bude schopen aktivn� a efektivn� �ešit problé-
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mové situace, využívat mediálních prost�edk� p�i prezentaci svých názor�, rozvíjet podnikatelské do-
vednosti, vhodn� argumentovat p�i diskusi a využívat spolupráce k dosažení svých cíl�. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

- pochopil základní hodnoty a principy demokracie, 
- um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života, 
- respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování, 
- dokázal se orientovat v sociálních vztazích, 
- respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

- poznával sv�t a u�il se mu porozum�t, 
- cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí, 
- pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

- využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací, 
- um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program�, 
- dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

- dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, 
- vážil si hodnot lidské práce, 
- byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin, 
- objasnil základní aspekty ekonomické situace státu, 
- popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Spole�enská kultura 
- Sociologie 
- Politologie 
- Psychologie 
- Právo 
- Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
– dokáže vymezit faktory socializa�ního pro-

cesu, 
– je schopen charakterizovat formy pospoli-

tého života, 
– dokáže se orientovat v pojmech spolupráce, 

soupe�ení, 
– je schopen efektivní týmové spolupráce, 
– dokáže rozlišit sociáln� patol. jevy, 
– umí vymezit soc. strukturu �eské spole�-

nosti, popsat sociální klima. 

1. �lov�k v lidském spole�enství 
– socializa�ní faktory 
– formy pospolitosti 
– týmová spolupráce 
– sociáln� patologické jevy 
– �eská spole�nost 

 

Žák: 
– je schopen analyzovat aktiva�ní a motiva�-

ní vlastnosti, charakter a schopnosti v�etn� 
inteligence, 

– správn� vyhodnotí emo�ní projevy, 
– dokáže posoudit zvyklosti a tendence 

ovliv�ující prožívání, 
– porozumí zp�tné vazb�, 
– dokáže analyzovat komplimenty, 
– je schopen odolávat manipulativnímu cho-

vání, 
– je odolný v��i stresu a zát�žovým situacím, 
– aplikuje asertivní chování v pracovním 

procesu. 

2. Psychologie 
– aktiva�ní a motiva�ní proces 
– charakterové vlastnosti 
– výkonové vlastnosti 
– city 
– prožívání jako proces 
– význam zp�tné vazby 
– zát�žové situace 
– typologie chování 

Žák: 
– popíše a charakterizuje soudobé problémy 

sv�ta, 
– objasní postavení �eské republiky 

v Evrop�, 
– charakterizuje priority EU, 
– vysv�tlí zapojení �R do mezinárodních 

struktur, 
– dovede specifikovat nejvýznamn�jší mezi-

národní organizace, 
– je schopen se orientovat v zásadních otáz-

kách mezinár. politiky, 
– debatuje o projevech globalizace. 

3. Soudobý sv�t 
– globální problémy 
– �eská republika a Evropská unie 
– struktura EU, NATO a OSN 
– mezinárodní vztahy a diplomacie 

Žák: 
– dokáže respektovat základní pravidla spo-

le�enské etikety, 
– rozvíjí ohleduplnost, zdvo�ilost, odpov�d-

nost, sebekriti�nost, 
– angažuje se pro obecné dobro a pomoc ji-

ným lidem.  

4. Spole�enská kultura 
– p�edstavování 
– oslovování 
– chování v dopravních prost�edcích 
– etiketa stolování 
– chování na ve�ejnosti 

Žák: 
– dokáže identifikovat priority projektu, for-

mální kritéria, 
– je schopen zpracovat žádost,  
– orientuje se v projektové dokumentaci (bi-

laterální a multilat. projekty), 
– dokáže specifikovat plánované aktivity, 

rozd�lení úkol�, evaluaci, diseminaci a vy-
užití výstup�, 

– je schopen reáln� stanovit rozpo�et projek-

5. Projektové �ízení 
– hlavní zásady projektové dokumentace 
– zpracování žádosti 
– kritéria rozpo�tu 
– vyhodnocení projektu 
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tu a jeho kontrolní mechanismus. 

7.11 Metodika �innosti pr�vodce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Metodika �innosti pr�vodce 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Obecným cílem p�edm�tu je vést žáky k identifikaci potenciálních zákazník�, um�t rozlišit klasifikaci 
pr�vodc�, být schopen zpracovat itinerá�e a kalkula�ní listy, dokázat �ešit modelové situace. 

Charakteristika u�iva: 
Žáci umí specifikovat pr�vodcovskou �innost, dokážou vysv�tlit pracovní nápl� delegáta, vedoucího 
zájezdu a animátora, jsou schopni správn� �ešit modelové situace, umí zpracovávat itinerá�e, jsou p�i-
praveni �ešit problémové situace s klienty. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  3. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žáci dokážou p�esv�d�it anonymního zákazníka o správnosti výb�ru zájezdu, umí respektovat práva a 
povinnosti klient�, kladou d�raz na verbální i neverbální projevy p�i propagaci produktu. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− práci s katalogy, mapami, fotodokumentací a internetem, 
− prezenta�ní schopnosti, 
− schopnost dialogu s klientelou, 
− tvorbu optimálních itinerá�� v�etn� kalkulace cen zájezd�, 
− práce ve skupinách, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− analýzu �innosti cestovní kancelá�e a cestovní agentury, 
− zpracování a rozbor referátu, 
− �ešení modelových situací, tvorbu itinerá�� zájezdu, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
− schopnost komunikace s klientelou, 
− správné použití odborné terminologie z cestovního ruchu. 
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P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žáci dovedou vyhodnocovat modelové situace v�etn� mimo�ádných událostí v kontaktu s klientelou.  

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− se stal slušným a odpov�dným ob�anem demokratického státu, 
− jednal uvážliv�, kriticky myslel a nenechal sebou manipulovat, 
− dokázal v�cn� a správn� obhajovat své názory na politické, ekonomické, sociální a etické 

otázky. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− usiloval o rozvoj zdravého životního stylu, 
− se stal hospodárným ob�anem státu, 
− podporoval ekologické aktivity a využívání alternativních zdroj� energie, 
− pe�oval o hodnoty lidské práce a zanechal po sob� n�co pozitivního. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal využívat informa�ní a komunika�ní technologie p�i p�íprav� a realizaci praktických 
dovedností, 

− byl schopen správn� vyhledávat a analyzovat informace pomocí internetu, 
− zvyšoval po�íta�ovou gramotnost p�i p�íprav� a realizaci prezenta�ních aktivit. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil vzájemné souvislosti a principy tržního hospodá�ství, 
− získal klí�ové kompetence pot�ebné pro výkon povolání a další studium, 
− byl schopen uplatnit své teoretické schopnosti a praktické dovednosti na trhu práce, 
− posiloval sebev�domí, toleranci a odolnost v��i zát�žovým situacím. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Geografie cestovního ruchu 
− Ekonomika cestovního ruchu 
− D�jiny um�ní 
− Psychologie 
− Spole�enská kultura 
− Anglický jazyk (terminologie z oblasti cestovního ruchu) 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
– dovede charakterizovat osobnost pr�vod-

ce, 
– je schopen upozornit na psychologické 

1. Profil pr�vodce cestovního ruchu 
– profil osobnosti pr�vodce 
– typologie pr�vodc� CR 
– hlavní �innosti pr�vodce 

32 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

208  

aspekty �innosti pr�vodce �i delegáta, 
– je schopen p�ipravit pracovní agendu, vy-

hodnotit a vyú�tovat zájezd, 
– dovede rozlišit kategorizaci pr�vodc�, 
– zná základní pravidla odm��ování pr�-

vodce �i delegáta. 

– odm��ování pr�vodce 

Žák: 
– dokáže zpracovat informa�ní minimum, 
– ovládá psychologickou i chronologickou 

p�ípravu na akci cestovního ruchu, 
– ovládá techniku p�id�lení zájezdu, 
– dokáže manipulovat s doklady a pen�žní-

mi prost�edky, 
– umí sestavit itinerá�e v�etn� kalkula�ních 

list�. 

2. Pracovní agenda pr�vodce 
– sestavení informa�ního minima 
– psychologická a chronologická p�íprava 
– itinerá�e a kalkula�ní listy 

Žák: 
– je schopen plnit své povinnosti p�i p�evze-

tí, v pr�b�hu a po ukon�ení zájezdu, 
– je schopen vyhodnotit typologii ú�astník� 

zájezdu, 
– dokáže efektivn� komunikovat s klienty, 
– je schopen spolupracovat s cestovní kan-

celá�í i jinými delegáty a pr�vodci. 

3. Základní povinnosti pr�vodce a delegáta 
– povinnosti pr�vodc� a delegát� 
– typologie ú�astník� CR 
– spolupráce delegát� s cestovní kancelá�í 

7.12 Technika cestovního ruchu 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Technika cestovního ruchu 
Kód a název oboru vzd�lávání:  63-41-M/02 Obchodní akademie 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  64 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Žáci ovládají odbornou terminologii cestovního ruchu a jsou schopni charakterizovat základní i dopl�-
kové služby cestovního ruchu. Žáci umí sestavit balí�ek služeb jako nabídku produkt� pro klienty.  

Charakteristika u�iva: 
Žáci umí vysv�tlit �innost cestovních kancelá�í a cestovních agentur, získají dovednost zpracovat pro-
gram pobytových �i poznávacích zájezd� v�etn� anima�ních program�, dovedou se orientovat 
v problematice pojišt�ní a cestovní dokumentace. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  3. ro�ník 1 h/týden 
 4. ro�ník 1 h/týden 

 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žáci dokážou p�esv�d�it anonymního zákazníka o správnosti výb�ru zájezdu, umí respektovat práva a 
povinnosti klient�, kladou d�raz na verbální i neverbální projevy p�i propagaci produktu. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− prezenta�ní schopnosti, 
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− schopnost dialogu s klientelou, 
− práce ve skupinách, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− analýzu �innosti cestovní kancelá�e a cestovní agentury, 
− schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
− zpracování a rozbor referát�, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
− schopnost používat relevantní informace p�i diskusích, 
− správné použití odborné terminologie z cestovního ruchu. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Posilovat rozvoj komunika�ních dovedností, analyzovat p�ání klienta a doporu�it alternativy správné 
volby, schopnost orientovat se na sou�asném trhu cestovního ruchu. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− se stal slušným a odpov�dným ob�anem demokratického státu, 
− jednal uvážliv�, kriticky myslel a nenechal sebou manipulovat, 
− dokázal v�cn� a správn� obhajovat své názory na politické, ekonomické, sociální a etické 

otázky. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− usiloval o rozvoj zdravého životního stylu, 
− se stal hospodárným ob�anem státu, 
− podporoval ekologické aktivity a využívání alternativních zdroj� energie, 
− pe�oval o hodnoty lidské práce a zanechal po sob� n�co pozitivního. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal využívat informa�ní a komunika�ní technologie p�i p�íprav� a realizaci praktických 
dovedností, 

− byl schopen správn� vyhledávat a analyzovat informace pomocí internetu, 
− zvyšoval po�íta�ovou gramotnost p�i p�íprav� a realizaci prezenta�ních aktivit. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil vzájemné souvislosti a principy tržního hospodá�ství, 
− získal klí�ové kompetence pot�ebné pro výkon povolání a další studium, 
− byl schopen uplatnit své teoretické schopnosti a praktické dovednosti na trhu práce, 
− posiloval sebev�domí, toleranci a odolnost v��i zát�žovým situacím. 
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Mezip�edm�tové vztahy: 
− Geografie cestovního ruchu 
− Ekonomika cestovního ruchu 
− D�jiny um�ní 
− Psychologie 
− Spole�enská kultura 
− Anglický jazyk (terminologie z oblasti cestovního ruchu) 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
– dokáže specifikovat podstatu a zvláštnosti 

dopravních, stravovacích a ubytovacích slu-
žeb, 

– umí vysv�tlit vztah dopravy a cestovního 
ruchu, 

– dokáže charakterizovat dopravní ceniny po-
užívané v letecké, silni�ní, železni�ní a 
vodní doprav�, 

– je schopen rozlišit kategorie ubytovacích 
za�ízení, 

– dovede pe�ovat o hosty v ubytovacím za�í-
zení, 

– umí charakterizovat význam stravovacích 
služeb cestovního ruchu, 

– dokáže charakterizovat systémy obsluhy 
hostinských za�ízení, 

– má poznatky o národní a sv�tové gastrono-
mii. 

1. Podstata, charakteristika a klasifikace 
služeb cestovního ruchu 

– komplexnost služeb cestovního ruchu 
– dopravní služby 
– ubytovací služby 
– stravovací služby 

 

Žák: 
– dokáže klasifikovat organizátory a zpro-

st�edkovatele cestovního ruchu z hlediska 
p�edm�tu �innosti, 

– umí specifikovat �innost vysílajících a p�i-
jímajících cestovních kancelá�í, 

– ovládá organiza�ní strukturu cestovní kan-
celá�e a agentury, 

– dokáže sestavit produkt cestovních kancelá-
�í ve form� r�zných služeb, 

– ovládá náležitosti cestovní smlouvy, 
– umí rozlišit zájezdy dle specifických kritérií 
– dokáže pracovat s katalogy. 

2. Klasifikace cestovních kancelá�í a 
cestovních agentur 

– klasifikace cestovních kancelá�í 
– organiza�ní struktura CK 
– spolupráce CK 
– produkt CK 
– cestovní smlouva 
– formy zájezd� 
– analýza katalog� 

32 

 
 

II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
– dovede objasnit význam poskytování láze�-

ských služeb, 
– umí charakterizovat základní služby jako 

sou�ást lé�ebného režimu, 
– dovede vysv�tlit význam kongresových 

1. Láze�ská, kongresová a venkovská 
turistika 

– láze�ské služby 
– kongresová turistika 
– venkovská turistika 

 

32 
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akcí, zejména pak jejich obsah a propaga�-
ní ú�inek, 

– je schopen vymezit zvláštnosti služeb ven-
kovské turistiky ve vztahu k pot�ebám jeho 
ú�astník�. 

Žák: 
– umí identifikovat druhy pojišt�ní, 
– dovede vysv�tlit postup p�i �ešení pojistné 

události, 
– je schopen informovat o významu cestov-

ních doklad� ú�astník� zahrani�ního ces-
tovního ruchu, 

– dovede vymezit význam poskytování sm�-
nárenských služeb, kurzovního lístku, ná-
kupu, prodeje a sm�ny pen�žních prost�ed-
k� v cizí m�n�. 

2. Pojišt�ní v cestovním ruchu, cestovní 
doklady a sm�nárenské služby 

– pojišt�ní v cestovním ruchu a jeho druhy 
– cestovní doklady 
– sm�nárenské služby 
– nákup a prodej pen�žních prost�edk� 

v cizí m�n� 

Žák: 
– dovede charakterizovat význam seniorské-

ho cestovního ruchu, dobrodružného ces-
tovního ruchu, 

– je schopen vymezit anima�ní �innosti, 
– dovede vysv�tlit význam marketingu 

v cestovním ruchu, 
– dokáže vymezit hlavní destinace cestovního 

ruchu v �R, památky UNESCO a perspek-
tivní oblasti rozvoje region�. 

3. Ostatní druhy cestovního ruchu 
– seniorský CR 
– adrenalinové formy CR 
– m�stský CR 
– poutní turistika 
– animace 
– památky UNESCO v �eské republice 
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8 U�ební plány Ekonomického lycea 
8.1 Sociologie a spole�enská kultura 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Sociologie a spole�enská kultura 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem  

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Seznámit žáky se základními pravidly spole�enské etikety. Zkoumat, analyzovat a poznávat mezilid-
ské vztahy v sociálních skupinách. Posoudit, jak probíhá proces komunikace. Objektivizovat význam 
verbální a neverbální komunikace. Pochopit r�znorodost sociálních skupin. 

Charakteristika u�iva: 
Specifikovat mravní zásady správného chování, objasnit faktory socializa�ního procesu, specifikovat 
vývojové fáze osobnosti, aplikovat typologii osobnosti na volby profesionální �innosti, charakterizovat 
formy pospolitého života, specifikovat typologii chování ve skupinách. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  1. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Upev�ovat mravní hodnoty p�i spole�enském styku. Žák je schopen objasnit význam solidarity a dob-
rých vztah� v komunit�, umí debatovat o pozitivech i problémech multikulturního soužití, je schopen 
vysv�tlit p�í�iny migrace lidí, získá odolnost v��i zát�žovým situacím a sebed�v�ru p�i �ešení kon-
fliktních situací. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− prezenta�ní schopnosti, 
− diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života, 
− �ešení modelových situací se zam��ením na komunika�ní kompetence, 
− rozvoj komunika�ních dovedností ve skupin�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 
− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti spole�enské kultury, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
− zpracování a rozbor referátu, 
− dovednost výstižn� formulovat své názory, 
− tvorbu samostatného úsudku a argumentace, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
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− schopnost používat relevantní informace p�i diskusích, 
− správné použití odborné terminologie. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žák je schopen navrhnout alternativy �ešení p�i konfliktních situacích, umí posoudit klady a zápory 
sociálních vztah�, dokáže objasnit význam sociální politiky státu.  

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil základní hodnoty a principy demokracie, 
− um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života, 
− respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování, 
− dokázal se orientovat v sociálních vztazích, 
− respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu porozum�t, 
− cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí, 
− pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací, 
− um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program�, 
− dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli, 
− vážil si hodnot lidské práce, 
− byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin, 
− objasnil základní aspekty ekonomické situace státu, 
− popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ob�anská nauka 
− Sociologie 
− Politologie 
− Psychologie 
− Právo 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– dokáže respektovat základní pravidla spo-

le�enské etikety, 
– rozvíjí ohleduplnost, zdvo�ilost, odpov�d-

nost, sebekriti�nost, 
– angažuje se pro obecné dobro a pomoc ji-

ným lidem. 

1. Spole�enská kultura 
– p�edstavování 
– oslovování 
– chování v dopravních prost�edcích 
– etiketa stolování 
– chování na ve�ejnosti 

Žák:  
– dokáže vymezit faktory socializa�ního 

procesu, 
– rozumí typologii osobnosti, 
– je schopen charakterizovat formy pospoli-

tého života, 
– dokáže se orientovat v pojmech spoluprá-

ce, soupe�ení, 
– umí vymezit p�edpoklady efektivní týmové 

spolupráce, 
– dokáže pojmenovat sociáln� patol. jevy, 
– dokáže vymezit soc. strukturu �eské spo-

le�nosti, sociální klima, 
– je schopen definovat sociální status, soci-

ální roli ve spole�nosti. 

2. �lov�k v lidském spole�enství 
– socializa�ní proces 
– typologie osobnosti 
– formy pospolitosti 
– kooperace 
– sociáln� patologické jevy 
– moderní �eská spole�nost 
– sociální role 

Žák: 
– umí popsat sociální nerovnost, 
– je schopen charakterizovat pojmy: mobili-

ta, rasy, etnika, národnost, multikulturní 
vztahy, migrace, náboženské sekty, azyl, 

– dokáže diskutovat o životním stylu. 

3. �lov�k a sv�t 
– sociální nerovnosti 
– globální problémy související s migrací 
– životní styl 

32 

8.2 D�jepis 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  D�jepis 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  96 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje prvním ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu:  
− p�ipravit žáky na aktivní ob�anský život v demokratické spole�nosti, 
− pozitivn� ovlivnit hodnotovou orientaci žák�, 
− odpov�dn� jednat nejen ve vlastním prosp�chu, 
− kultivovat historické v�domí, 
− vytvá�et kritické myšlení, 
− hrdost na tradice a hodnoty svého národa 

Charakteristika u�iva: 
U�ivo je rozd�leno do t�í ro�ník�, v prvním ro�níku dv� hodiny týdn�, ve druhém a t�etím ro�níku 
jedna hodina. Jedná se o systémový výb�r nejd�ležit�jších událostí sv�tových, �eskoslovenských a 
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�eských d�jin, na základ� kterého žáci nejsnáze pochopí mechanismus p�sobení zákonitostí spole�en-
ského vývoje. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
− jednat odpov�dn� a p�ijímat odpov�dnost za své jednání, 
− vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty, jednat v souladu 

s humanitou a vlastenectvím, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody, 
− kriticky posuzovat skute�nost kolem sebe, p�emýšlet o ní, tvo�it si vlastní úsudek, nenechat 

sebou manipulovat, 
− oprostit se od p�edsudk�, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti, 
− cílev�dom� chránit životní prost�edí, 
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárn�, 
− chtít si klást v život� praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na n� 

v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpov�di. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky:  
metody slovní 

− monologické metody (popis, vysv�tlování, vypráv�ní, p�ednáška) 
− dialogické metody (rozhovor, diskuze) 
− metody písemných prací (písemná cvi�ení) 
− metody práce s u�ebnicí �i knihou a s mapou 

metody názorn� demonstra�ní 
− demonstrace obraz� statických 
− projekce statická a dynamická 

metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� 
− metody samostatné práce žák� 

Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
− sebehodnocení 

Získávání podklad� pro hodnocení: 
− sledováním výkon� žáka a jeho p�ipravenosti na vyu�ování, 
− r�zné druhy zkoušek (písemné, ústní), 
− zpracování referát� a prací k danému tématu, 
− samostatné aktivity,  
− modelové a problémové úkoly, kvízy, k�ížovky, rébusy … 
− projektové a skupinové práce, 
− projektové dny celoškolní a projektové dny ro�níkové, za�azované na konci školního roku. 

Kritéria pro hodnocení : 
− v�domosti a dovednosti (ústní a písemné zkoušení)  

Referáty a seminární práce :  
− použití vhodných (r�zných) zdroj� informací  
− úrove� zpracování zdroj� po obsahové stránce (zda není pouze opsáno)  
− vlastní p�ínos a vyvození záv�r�  
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− grafická a gramatická stránka práce  

Skupinová práce : 
− podíl na práci skupiny (zapojení se, nenarušování práce skupiny)  
− dodržování tématu (sleduje téma, neodvádí pozornost)  
− p�edkládání nápad�, �ešení, myšlenek (vlastní návrhy, užite�ná kritika, rozhodování)  
− akceptace ostatních �len� skupiny (povzbuzuje ostatní, uznává jiné nápady, zapojuje ostatní)  
− komunikace se skupinou (komunikuje jasn� a srozumiteln�, vhodn� usm�r�uje komunikaci)  
− kreativní �innosti  

Podklady pro hodnocení žák� získává u�itel pr�b�žn� i jednorázov�. Mezi pr�b�žné zp�soby pat�í 
pozorování p�ístupu a projev� žák�, jejich úsilí a aktivity. Mezi jednorázové zp�soby pat�í ústní zkou-
šení, písemné práce, tematické práce (referáty, projekty, dlouhodobé úkoly). 
Sebehodnocení : 
Sebehodnocení žáka probíhá pr�b�žn� i jednorázov�. Žáci se u�í objektivn� hodnotit výsledky své 
práce i jednání. Po ústním �i individuálním písemném zkoušení dostane žák zpravidla prostor, aby sám 
ohodnotil svoji p�ípravu a sv�j výkon. Souhrnné sebehodnocení provádí žák zpravidla jednou za �tvrt-
letí. Žák se pokusí vyjád�it, v �em dosáhl nejv�tších pokrok�, kde cítí slabiny a zamyslí se nad tím, co 
by mohl ud�lat v budoucnu lépe.  
Sebehodnocení žák� ve smyslu sebereflexe se d�je r�znými aktivitami žák�, ve kterých mohou zejmé-
na: 

− skupiny žák� hodnotit celoskupinové �innosti, 
− �lenové skupiny hodnotit jeden druhého, 
− jednotlivci hodnotit sami sebe. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Žák je schopen : 

− rozvíjet své vyjad�ovací schopností, 
− vést diskuzi a formulovat vlastní názor, 
− zpracovat jednoduchý text, 
− vyjad�ovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 
− efektivn� se u�it a pracovat, 
− p�ijímat hodnocení svých výsledk�, radu i kritiku, 
− porozum�t zadání úkolu, ur�it jádro problému, 
− získat pot�ebné informace, kriticky je hodnotit a užívat pro �ešení úloh a problém�. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
− rozvoj funk�ní gramotnosti  
− úcta k materiálním i duchovním hodnotám 
− rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 
− dovednost jednat s lidmi 
− orientace v masových médiích 
− rozvoj komunikativních a personálních kompetencí 
− v�domí nutnosti zachování t�chto hodnot pro budoucí generace 
− tolerance odlišných názor� 
− orientace v globálních problémech sou�asného sv�ta 
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Informa�ní a komunika�ní technologie 
− práce s internetem, vyhledávání pot�ebných informací 

�lov�k a životní prost�edí  
− efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení 

�lov�k a sv�t práce  
− vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech 
− verbální a neverbální komunikace p�i d�ležitých jednáních 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− Zem�pis 
− Ob�anská nauka 
− Právo 

D�raz je kladen nikoli na sumu teoretických poznatk�, ale na p�ípravu pro praktický život a 
celoživotní vzd�lávání. K této p�íprav� je t�eba vybraných v�domostí a dovedností, které jsou 
prost�edkem ke kultivaci historického v�domí. 

 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– objasní smysl poznávání minulosti a  variabi-

litu jejího  výkladu.  

1. Úvod do d�jepisu 

Žák: 
– uvede p�íklady p�ínosu starov�kých civiliza-

cí. 

2. Starov�k 
– staroorientální civilizace 
– 	ecko, 	ím 

Žák: 
– charakterizuje st�edov�k a jehokulturu, 
– dovede vysv�tlit roli jednotlivých stav� p�i 

vytvá�ení státu. 

3. St�edov�k 
– stát a spole�nost 
– církev 
– kultura 

Žák: 
– vysv�tlí významné zm�ny, 
– objasní nerovnom�rnost vývoje, 
– definuje renesanci a baroko,  

4. Raný novov�k 
– humanismus a renesance 
– zámo�ské objevy 
– �eský stát 
– reformace a protireformace  

32 
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II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– uvádí význam osvícenství a klasicismus. 

– západní a východní Evropa 
– absolutismus a parlamentarismus 
– osvícenství 

Žák: 
– na p�íkladu ob�anských revolucí vysv�tlí 

boj za ob�anská i národní práva a vznik ob-
�anské spole�nosti. 

2. Velké ob�anské revoluce 
– USA 
– VFBR 
– 1848 

Žák: 
– objasní vznik novodobého �eského národa a 

jeho úsilí o emancipaci, 
– popíše �esko-n�mecké vztahy, postavení 

Žid� a Rom� v 18. století, 
– uvádí zp�sob vzniku národních stát�. 

3. Spole�nost a národy 
– národní hnutí v �echách 
– �esko-n�mecké vztahy 
– minority v Evrop� 
– dualismus 
– vznik N�mecka a Itálie 

Žák: 
– vysv�tlí proces modernizace, spole�nosti a 

ekonomické teorie s ním spojené, 
– objasní roli d�lnického hnutí v Evrop� a 
�eských zemích, 

– uvede p�íklady z regionu, 
– vymezí rozdíly mezi r�znými sociálními a 

ekonomickými teoriemi 
19. století. 

4. Modernizace spole�nosti 
– pr�myslová revoluce 
– pr�myslová revoluce v �echách 
– ekonomická teorie 
– urbanizace 
– demografický vývoj 
– vznik d�lnického hnutí 

Žák: 
– na konkrétních p�íkladech i z regionu de-

monstruje um�ní 19. století.  
– vysv�tlí rozd�lení sv�ta a rozpory mezi 

velmocemi, 
 

5. Modernizovaná spole�nost a jedinec 
– rozvoj d�lnického hnutí v 19. století 
– sociální a ekonomické teorie 19. stol. 
– postavení žen v 19. století 
– vzd�lání a v�da 
– um�lecké sm�ry 

Žák: 
– popíše dopad války na obyvatelstvo a  ob-

jasní zm�ny ve sv�t�. 

6. Vztahy mezi velmocemi 
– vznik a vývoj koloniální soustavy 
– kolonie 19. století 
– mezinárodní vztahy p�ed válkou 
– p�í�iny 1. sv�tové války 
– pr�b�h války 
– �eské zem� za války 
– první odboj 
– vznik �SR 
– budování demokracie v �SR 
– povále�né uspo�ádání sv�ta a Evropy 
– Rusko po 1. sv�tové válce 

32 
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II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– charakterizuje a srovná demokracii v �SR 

první a druhé republiky, 
– objasní vývoj �esko-n�meckých vztah�, 
– vymezí d�sledky hospodá�ské krize, 
– definuje fašismus, nacismus, frankismus, 
– vysv�tlí dopad odboje na povále�ný vývoj, 
– popíše mezinárodní vztahy v dob� mezi 1. a 

2. sv�tovou válkou, 
– uvádí, pro� došlo k do�asné likvidaci �SR, 
– objasní cíle vál�ících stran, její totální cha-

rakter, 
– charakterizuje vále�né zlo�iny, 
– popíše pr�b�h války a osvobození regionu. 

1.   Demokracie a diktatura 
– mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech 
– �SR v mezivále�ném období 
– totalitní režimy v Evrop� 
– hospodá�ská krize 
– r�st nap�tí a cesta k válce 
– 2. sv�tová válka 
– �SR za války 
– vále�né zlo�iny 
– holocaust 
– d�sledky války 

Žák: 
– definuje uspo�ádání sv�ta a jeho d�sledky 

pro �SR, 
– objasní pojem studená válka, 
– popíše projevy a d�sledky studené války, 
– charakterizuje režim v �SR a jeho vývoj v 

souvislostech celého východního bloku, 
– vymezí vývoj ve vysp�lých demokraciích a 

ekonomickou integraci, 
– vysv�tlí rozdíl mezi tržní a centráln� �ízenou 

ekonomikou, 
– popíše dekolonizaci a problémy t�etího sv�-

ta, 
– vysv�tlí rozpad sov�tského bloku, 
– uvede p�íklady úsp�ch� v�dy a techniky, 
– orientuje se v historii svého oboru – uvede 

její významné mezníky a osobnosti, vysv�tlí 
p�ínos studovaného oboru pro život lidí. 

2.   Sv�t v blocích 
– povále�né uspo�ádání sv�ta a Evropy 
– �SR 1945 – 1948 
– studená válka 
– �SR 1948 – 1989 
– USA – sv�tová supervelmoc 
– SSSR – sv�tová supervelmoc 
– t�etí sv�t a dekolonizace 
– konec bipolarity 

32 

8.3 Fyzika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Fyzika 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní  
Celková hodinová dotace:  128 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
− sm��uje k podpo�e hledání a poznávání fyzikálních fakt� a jejich souvislostí, 
− vede k rozvíjení a upev�ování dovednosti objektivn� pozorovat a m��it fyzikální vlastnosti a 

procesy, 
− vede k vytvá�ení a ov��ování hypotéz, 
− u�í žáky zkoumat p�í�iny p�írodních proces�, souvislostí a vztahy mezi nimi, 
− sm��uje k osvojení základních fyzikálních pojm� a odborné terminologii, 
− podporuje vytvá�ení otev�eného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování, 
− u�í žáky aplikovat poznatky fyzikálních jev� a objev� v technické a ekonomické praxi. 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

220  

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 4 týdenních hodin za studium. 
Z hlediska klí�ových kompetencí klademe d�raz zejména na: 

− dovednosti analyzovat a �ešit problémy, 
− aplikace poznatk� v b�žném život�, 
− využití poznatk� o vzájemných p�em�nách r�zných forem energie a jejich p�enosu p�i �ešení 

konkrétních problém� a úloh, 
− hodnocení výhod a nevýhod využití r�zných energetických zdroj� z r�zných hledisek, 
− rozvoj kritického myšlení. 

Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák�. 
Po�ty vyu�ujících hodin u jednotlivých tématických celk� jsou pouze orienta�ní, vyu�ující m�že pro-
vést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu u�iva s p�ihlédnutím k úrovni konkrétní t�ídy. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
− vytvá�et u žák� úctu k živé i neživé p�írod�, k ochran� a zlepšování životného prost�edí, 
− preference zdravého životního stylu, 
− utvá�ení a kultivace zdravého kritického myšlení a tolerance k jiným názor�m, 
− rozvíjet a podporovat u žák� týmovou a samotnou práci a zdravou ctižádost, 
− vytvá�et u žák� racionální p�ístup k využívání elektrické energie a moderních technologií. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách fyziky budou používány tyto metody: 
a) Metody slovního projevu 

− výklad s využitím audiovizuální techniky 
− vysv�tlení 
− rozhovor 

b) Metody práce s odborným textem 
− vyhledávání informací v odborné literatu�e, internetu 
− studium odborné literatury 

c) Metody samostatné práce žák� 
− domácí práce (�ešení fyzikálních úloh, zápisy z odborné literatury) 
− seminární práce, referáty 

d) Metody výzkumné a badatelské  
− laboratorní práce 
− exkurze 

e) Metody fixa�ní 
− opakování u�iva 
− procvi�ování (�ešení fyzikálních úloh) 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�soby hodnocení spo�ívají ve známkování, bodovém systému, slovním hodnocení seminárních 
prací, prezentací, ústního zkoušení. D�raz bude rovn�ž kladen na sebehodnocení žák�. 

Klasické diagnostické metody: 
− ústní zkoušení 
− písemné zkoušení 
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− orienta�ní zkoušení 
− hodnocení domácí práce 
− hodnocení prezentací, seminárních prací 

Hodnotí se : 
− správnost, p�esnost, pe�livost, 
− schopnost samostatné úvahy, 
− schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Pr��ezová témata 
�lov�k a práce  
Výuka fyziky si klade  za cíl: 

− vést žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a vzd�lávací nabíd-

ce. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák se nau�í: 

− poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
− vytvá�et si úctu k živé i neživé p�írod� a jedine�nosti života na Zemi, 
− zapojovat se do ochrany životního prost�edí, 
− vyhodnocovat vliv životního prost�edí na lidské zdraví, 
− metody ochrany p�írody a spole�nosti p�ed d�sledky havárie v jaderné elektrárn�, 
− znát zp�soby zneškodn�ní jaderného odpadu. 

Informa�ní technologie 
Žák se nau�í: 

− pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
− efektivn� pracovat s informacemi, um�t je získávat a kriticky vyhodnocovat. 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žákse nau�í: 

− vážit si  materiálních a duchovních hodnot a uv�domovat si nutnost jejich znalostí pro budou-
cí generace, 

− tolerovat odlišné názory, rasy, kulturu, etnika, 
− orientujovat se v globálních problémech sou�asného sv�ta, 
− podporovat demokracii a ob�anskou spole�nost, 
− rozvíjet svou lidskou individualitu. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Chemie 
− Biologie 
− Matematika 
− Hospodá�ským zem�pis 
− Ekonomie 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– rozliší druhy pohybu podle trajektorie, 
– �eší fyzikální úlohy na r�zné druhy pohybu, 

užívá správné vzorce a jednotky, 
– aplikuje Newtonovy pohybové zákony na 

jednoduchých úlohách o pohybu a uvádí vy-
užití v b�žném život�, 

– uvádí síly, které p�sobí v p�írod� a technické 
praxi, 

– vypo�ítá mechanickou práci p�i p�sobení 
síly, 

– ur�í výkon a ú�innost, 
– vyjmenuje druhy pohyb� v  
– gravita�ním poli a vysv�tlí d�sledky Newto-

nova gravita�ního zákona, 
– popíše posuvný a otá�ivý pohyb, 
– ur�í výslednici sil p�sobících na t�leso, mo-

ment sil, 
– aplikuje Pascal�v a Archiméd�v zákon p�i 
�ešení úloh na vztlakové síly, 

– vysv�tlí zm�ny tlaku v proudící tekutin�. 

1. Mechanika 
– pohyby p�ímo�aré, rovnom�rný pohyb 

po kružnici, skládání pohyb� 
– vztažná soustava, síla a její ú�inky, 

Newtonovy pohybové zákony 
– mechanická práce a energie 
– gravita�ní pole, Newton�v  
– gravita�ní zákon, gravita�ní a tíhová sí-

la, pohyby v gravita�ním poli Zem�, 
slune�ní soustava 

– mechanika tuhého t�lesa 
– mechanika tekutin 

 
 
 
 

Žák: 
– uvádí p�íklady kinetické energie látek, vyjád-
�i teplotu v termodynamické stupnici, 

– vysv�tlí význam teplotní  roztažnosti 
v p�írod� a technické praxi, �eší úlohy   na 
teplotní roztažnost, 

– popíše vlastnosti látek z  hlediska �ásticové 
stavby, 

– vysv�tlí pojem vnit�ní  energie soustavy a 
zp�soby  její zm�ny, 

– �eší jednoduché p�íklady tepelné vým�ny 
pomocí kalorimetrické rovnice, 

– �eší úlohy na d�je v plynech  užitím stavové 
rovnice pro ideální plyn, 

– vysv�tlí mechanické vlastnosti t�les 
z hlediska struktury pevných látek, 

– popíše p�íklady deformace pevných látek 
jednoduchého tvaru, �eší úlohy na Hook�v 
zákon, 

– popíše p�em�ny skupenství látek a jejich vý-
znam v p�írod� a technické praxi. 

2. Molekulová fyzika a termika 
– základní poznatky termiky 
– teplo a práce, p�em�ny vnit�ní energie 

t�lesa,  tepelná kapacita, m��ení tepla 
– �ásticová stavba látek  vlastnosti látek 

z hlediska  molekulové fyziky 
– stavové zm�ny ideálního  plynu, práce 

plynu, tepelné motory 
– struktura pevných látek, deformace pev-

ných látek, kapilární jevy 
– p�em�ny skupenství látek skupenské 

teplo, vlhkost  vzduchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
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Žák: 
– popíše vlastní kmitání  mechanického oscilá-

toru a vysv�tlí p�í�inu kmitání, 
– popíše nucené kmitání  mechanického oscilá-

toru a ur�i podmínky rezonance, 
– rozliší základní druhy  mechanického kmitá-

ní popíše jejich ší�ení v prost�edí, 
– vymezí základní vlastnosti zvukového vln�ní 

a uvádí jeho význam pro vnímání  zvuku, 
– uvádí negativní vlivy hluku a zp�soby 

ochrany. 
 

3. Mechanické kmitání a vln�ní 
– mechanické kmitání 
– druhy mechanického  vln�ní, ší�ení vl-

n�ní v prostoru, odraz vln�ní 
– vlastnosti zvukové vln�ní, ší�ení zvuku 

v látkovém  prost�edí, ultrazvuk 
 
 
 
 
 
 

Žák: 
– charakterizuje slunce jako hv�zdu a popíše 

slune�ní soustavu, 
– popíše vývoj hv�zd,  
– zná sou�asné názory na vznik a vývoj vesmí-

ru. 
 

4. Astrofyzika 
– Slunce a hv�zdy 
– galaxie a vývoj vesmíru 
– výzkum vesmíru 

 

 
II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– ur�í elektrickou sílu v poli bodového elek-

trického náboje, 
– popíše elektrické pole z hlediska  jeho p�so-

bení na bodový náboj, 
– vysv�tlí princip a funkci  kondenzátoru, 
– popíše vznik elektrického proudu    

v látkách, 
– �eší úlohy s elektrickými obvody užitím 

Ohmova zákona, 
– sestaví podle schématu  elektrický obvod, 
– �eší úlohy na práci a výkon elektrického 

proudu, 
– vysv�tlí elektrickou vodivost polovodi��,  

vodi��, kapalin, plyn�, 
– popíše princip a použití polovodi�ových sou-
�ástek s p�echodem PN, 

– vysv�tlí princip chemických zdroj� nap�tí, 
– uvádí typy výboj� v plynech a jejich využití, 
– ur�í magnetickou sílu v  magnetickém poli 

vodi�e s proudem, popíše magnetické pole 
induk�ními �arami, 

– vysv�tlí jev elektromagnetické indukce a je-
ho význam v technice, 

– popíše princip generování st�ídavého proudu 
a jeho využití v energetice, 

– charakterizuje základní vlastnosti obvod� 
st�ídavého proudu, 

– vysv�tlí princip transformátoru,    
– vysv�tlí vznik elektromagnetického kmitání 

v oscila�ním obvodu, 
– popíše využití elektromagnetického vln�ní ve 

sd�lovacích prost�edcích. 

1. Elekt�ina a  magnetismus 
– elektrický náboj t�lesa, elektrická síla, 

elektrické pole, t�lesa v elektrickém po-
li, kapacita vodi�e 

– elektrický proud v kovech, zákony elek-
trického proudu, elektrické obvody, 
elektrický  proud v polovodi�ích   kapa-
linách, plynech 

–  magnetické pole, magnetické pole elek-
trického proudu, magnetická síla, mag-
netické vlastnosti látek, elektromagne-
tická indukce, induk�nost 

– vznik st�ídavého proudu, obvody st�ída-
vého proudu, st�ídavý proud  energetice, 

– trojfázová soustava st�ídavého proudu, 
transformátor 

– elektromagnetické kmitání elektromag-
netický oscilátor, vlastní a nucené kmi-
tání,  rezonance 

– vznik a vlastnosti elektromagnetického 
vln�ní, p�enos informací  elektromagne-
tickým vln�ním 
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Žák: 
– charakterizuje sv�tlo jeho vlnovou délkou a 

rychlostí, 
– definuje zákon odrazu a lomu sv�tla, 
– vysv�tlí podstatu jev� interference, ohyb a 

polarizace, 
– popíše význam r�zných druh� elektromagne-

tického zá�ení z hlediska p�sobení na �lov�-
ka a využití v praxi, 

– �eší úlohy na zobrazení zrcadly a �o�kou, 
– popíše oko jako optický p�ístroj 
– vysv�tlí principy základních optických p�í-

stroj�. 

2. Optika 
– sv�tlo a jeho ší�ení 
– elektromagnetické zá�ení spektrum   

elektromagnetického zá�ení 
– rentgenové zá�ení, vlnové vlastnosti 

sv�tla 
– zobrazování zrcadlem a  �o�kou 

 

Žák: 
– uvádí d�sledky plynoucí z princip� speciální 

teorie relativity pro chápání prostoru a �asu, 
– zná souvislosti energie a hmotnosti objekt� 

pohybujících  se velkou rychlostí. 

3. Speciální teorie relativity 
– principy speciální teorie relativity 
– základy relativistické dynamiky 

 

Žák: 
– vysv�tlí podstatu fotoelektrického jevu a je-

ho využití v praxi, 
– chápe základní myšlenku kvantové mechani-

ky, 
– charakterizuje základní  modely atomu, 
– popíše strukturu elektronového obalu  atomu 

z hlediska energie elektronu, 
– popíše stavbu atomového jádra a charakteri-

zuje základní nukleony, 
– vysv�tlí podstatu radioaktivity a   jaderného 

zá�ení a popíše zp�sob ochrany p�ed zá�e-
ním, 

– popíše št�pnou reakci jader uranu a jeho vý-
znam v energetice, 

– posoudí výhody a nevýhody zp�sobu získá-
vání elektrické energie. 

4. Fyzika mikrosv�ta 
– základní pojmy kvantové mechaniky 
– model atomu, spektrum atomu vodíku, 

laser 
– nukleony, radioaktivita, jaderné za�ízení, 

elementární a základní �ástice 
– zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, 

bezpe�nostní a ekologická hlediska ja-
derné energetiky 

 

8.4 Chemie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Chemie 
Kód a název oboru vzd�lávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 96 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t p�ispívá k hlubšímu pochopení p�írodních jev�, pojm�, zákon�. 
Výuka sm��uje k tomu, aby žáci: 

− pochopili vlastnosti b�žn� používaných látek, 
− um�li provád�t laboratorní práce podle zadaného návodu, zpracovali a vyhodnotili výsledky 

m��ení, 
− pochopili chemické zákonitosti a teorii o stavb� látek. 

Výuka chemie klade d�raz na poznávání základních p�írodov�dných poznatk�, na uv�domování si 
užite�nosti p�írodov�dných poznatk� a jejich aplikací v praktickém život�. Sou�ástí výuky je také 
u�ení se schopnosti rozlišovat p�í�iny a následky chemických d�j�, jejich souvislosti a vztahy mezi 
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nimi. Nezanedbatelnou sou�ástí výuky je i nácvik jednoduchých chemických d�j� p�i pokusech 
v p�írod�, jejich analýza a vyvozování záv�r�. Výuka chemie p�ispívá k získávání a upev�ování zna-
lostí a dovedností pracovat podle pravidel bezpe�nosti práce.Významn� se také podílí na utvá�ení 
správných postoj� žák� v��i prost�edí, jež je obklopuje. 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 3 týdenních vyu�ovacích hodin za studium. 
U�ivo je koncipováno tak, aby umož�ovalo diferenciaci obsahu i rozsahu výuky vzhledem k r�zným 
vzd�lávacím pot�ebám i možnostem žák�. 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 1 h/týden 
 2. ro�ník 2 h/týden 
  

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 

Výuka chemie sm��uje k: 
− utvá�ení vlastního názoru na problémy, které se v b�žném život� objevují, 
− nácviku kultivované obhajoby vlastních názor�, 
− odhadu vlastních schopností a sebehodnocení, 
− prezentaci názoru na ur�itou problematiku, 
− prezentaci výsledk� své práce, hodnocení práce své i jiných, 
− respektování názor� ostatních lidí ve spole�nosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Ve výuce chemie budou používány metody: 

− výkladu,  
− vysv�tlení, 
− frontálního procvi�ování u�iva,  
− individuálního p�ístupu k žák�m, 
− laboratorní práce, 
− práce s výpo�etní technikou (p�i vyhledávání a zpracování informací),  
− školní projekt, který bude zpracovávat problematiku regionu (nap�. exkurze). 

P�i výuce je využívána �ada u�ebních pom�cek a didaktická technika, nap�. modely, nást�nné obrazy, 
animace, power-pointové prezentace, z didaktické techniky potom zpravidla po�íta� 
s dataprojektorem. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

V hodnocení je vedle samotného prokázání v�domostí žáka sledována ješt� aplikace znalostí, samo-
statnost p�i práci, schopnost práce v týmu, tvo�ivý p�ístup k úkol�m, komunika�ní dovednosti, �ešení 
problému. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Pr��ezová témata 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák: 

− ústní zkoušení 
− zkoušení formou didaktických test� 
− nácvik sebehodnocení žák� a hodnocení žák� navzájem 
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− si váží materiálních a duchovních hodnot a uv�domuje si nutnost jejich zachování pro budou-
cí generace, 

− toleruje odlišné názory, 
− orientuje se v globálních problémech sou�asného sv�ta, 
− zná Listinu základních práv a svobod, 
− respektuje pluralismus názor�, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, 
− sleduje nejenom osobní, ale i ve�ejné zájmy p�i �ešení ekonomických problém�, 
− podporuje demokracii a ob�anskou spole�nost, 
− p�istupuje zodpov�dn� k partnerství, spolupráci a solidarit� v evropské i globalizující se spo-

le�nosti, 
− rozvíjí svou lidskou individualitu, 
− umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní �ešení, 
− vést žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, o vzd�lávací na-

bídce. 

�lov�k a sv�t práce 
Výuka p�írodov�dných p�edm�t�  

�lov�k a životní prost�edí 
Žák by se m�l nau�it: 

− poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
− vytvá�et si úctu k živé i neživé p�írod� a jedine�nosti života na Zemi, 
− respektovat život jako nejvyšší hodnotu, 
− prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 
− vytvá�et si citlivý vztah k p�írod�, 
− získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utvá�ení zdravého životního prost�edí a odstra�o-

vání chudoby v celosv�tovém m��ítku, 
− efektivn� pracovat s informacemi, efektivn� je vyhodnocovat, 
− hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spot�eby a prost�edí, 
− zapojovat se do ochrany životního prost�edí – jedné z životn� d�ležitých podmínek uchování 

kontinuity lidské spole�nosti a její kultury, 
− dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci, 
− vyhodnocovat vliv zvuku na �lov�ka a mezilidské vztahy, 
− vyhodnocovat vliv prost�edí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených zdravot-

ních rizik, 
− metody ochrany p�írody a spole�nosti p�ed d�sledky havárie v jaderných elektrárnách, 
− zp�soby zneškod�ování jaderných odpad�. 

Informa�ní technologie 
Žák bude schopen: 

− pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
− efektivn� pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Biologie 
− Fyzika 
− Matematika 
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− �eský jazyk a literatura 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– porovnává fyzikální a chemické vlastnosti 

r�zných látek, 
– popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby, 
– zná názvy, zna�ky a vzorce vybraných che-

mických prvk� a slou�enin, 
– popíše charakteristické vlastnosti nekov�, 

kov� a jejich umíst�ní v periodické soustav� 
prvk�, 

– popíše základní metody odd�lování složek ze 
sm�sí a jejich využití v praxi, 

– vyjád�í složení roztoku a p�ipraví roztok po-
žadovaného složení, 

– vysv�tlí podstatu chemických reakcí a zapíše 
jednoduchou chemickou reakci chemickou 
rovnicí, 

– provádí jednoduché chemické výpo�ty, které 
lze využít v odborné praxi. 

 

1. Obecná chemie  
– chemické látky a jejich vlastnosti 
– �ásticové složení látek (atom, molekula) 
– chemická vazba 
– chemické prvky, slou�eniny 
– chemická symbolika, zna�ky a názvy 

prvk�, oxida�ní �íslo, vzorce a názvy 
jednoduchých slou�enin 

– periodická soustava prvk� 
– sm�si a roztoky 
– chemické reakce, chemické rovnice, zá-

kladní typy chemických reakcí 
– výpo�ty v chemii 

 
 
 
 

 

32 

 
 
II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vysv�tlí vlastnosti anorganických látek, 
– tvo�í chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických slou�enin, 
– charakterizuje vybrané prvky a anorganické 

slou�eniny a zhodnotí jejich využití v odbor-
né praxi a v b�žném život�, posoudí je z hle-
diska vlivu na zdraví a životní prost�edí. 

1. Anorganická chemie  
– anorganické látky, oxidy, kyseliny, hyd-

roxidy, soli 
– názvosloví anorganických slou�enin 
– vybrané prvky a anorganické slou�eniny 

v b�žném život� a v odborné praxi 
 

Žák: 
– zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodic-

ké soustav� prvk� z hlediska po�tu a vlast-
ností organických slou�enin, 

– charakterizuje základní skupiny uhlovodík� a 
jejich vybrané deriváty a tvo�í jednoduché 
chemické vzorce a názvy, 

– uvede významné zástupce jednoduchých or-
ganických slou�enin a zhodnotí jejich využití 
v odborné praxi a v b�žném život�, posoudí 
je z hlediska vlivu na zdraví a životní pro-
st�edí, 

– charakterizuje typy reakcí organických slou-
�enin a dokáže je využít v chemické analýze 
v daném oboru, 

3. Organická chemie  
– vlastnosti atomu uhlíku 
– klasifikace a názvosloví organických 

slou�enin 
– typy reakcí v organické chemii 
– organické slou�eniny v b�žném život� a 

odborné praxi 
 
4. Biochemie  

– chemické složení živých organism� 
– p�írodní látky, bílkoviny, sacharidy, li-

pidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory 
– biochemické d�je 
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– charakterizuje biogenní prvky a jejich slou-
�eniny, 

– charakterizuje nejd�ležit�jší p�írodní látky, 
– popíše vybrané biochemické d�je, 
– popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyn-

tézy. 
 
 2. Laboratorní práce   

 

8.5 Biologie a ekologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Biologie a ekologie 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 96 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem. 

I. Pojetí vyu�ovacího procesu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t základy p�írodních v�d p�ispívá k chápání p�írodních jev� a jejich souvislostí v p�írod� i 
v každodenním život�, u�í žáky klást si otázky o okolním sv�t� a vyhledávat k nim relevantní, na d�-
kazech založené odpov�di. 

P�írodov�dné vzd�lání sm��uje k tomu, aby žák: 
− znal názvosloví a složení látek zne�iš�ujících životní prost�edí a potraviny, 
− kladl d�raz na dodržování správné životosprávy a vhodné skladby potravin, 
− chápal p�ínos fyzikálního poznávání p�i objas�ování jev� v p�írod�, každodenním život�, pro 

ochranu životního prost�edí i svého zdraví, 
− zd�vodnil nezbytnost udržitelného rozvoje, který nezni�í lidskou civilizaci. 

V afektivní oblasti sm��uje p�írodov�dné vzd�lávání k tomu, aby žáci získali: 
− motivaci p�isp�t k dodržování zásad udržitelného rozvoje v ob�anském život� i v odborné 

pracovní �innosti, 
− pozitivní postoj k p�írod�, 
− schopnost eliminovat negativní vlivy všech toxikomanií, 
− komunikativní dovednosti, 
− motivaci k celoživotnímu vzd�lávání v p�írodov�dné oblasti. 

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník  2 h/týden 
 2. ro�ník  1 h/týden 

U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 3 týdenních vyu�ovacích hodin za studium. 
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák�. 
Po�ty vyu�ovacích hodin u jednotlivých tématických celk� jsou pouze orienta�ní. Vyu�ující m�že 
provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu u�iva s p�ihlédnutím k úrovni konkrétní t�ídy. 
Zm�ny nesm�jí narušit logickou návaznost u�iva. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k tomu, aby studenti získali : 

− pozitivní postoj k biologii a ekologii, zájem o ni a její aplikace, 
− úctu k živé a neživé p�írod�, k ochran� a zlepšování životního prost�edí, 
− preference zdravého životního stylu,  
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− vlastní názor na problémy, které se v b�žném život� objevují, 
− dovednost kultivované obhajoby vlastních názor�, 
− odhad vlastních schopností a sebehodnocení, 
− schopnost prezentace výsledk� své práce, hodnocení práce své i jiných, 
− respekt k názor�m ostatních lidí ve spole�nosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách biologie budou využívány následující metody a formy práce: 
Metody slovního projevu: 

− výklad 
− vysv�tlení 
− rozhovor 
− diskuse 

Metody práce s odborným textem: 
− vyhledávaní informací 
− studium odborné literatury 
− práce s internetem 

Fixa�ní metody: 
− ústní opakování u�iva 
− procvi�ování 
− praktické upev�ování dovedností 
− vypracování seminární práce 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Klasické diagnostické metody: 
− ústní zkoušení 
− písemné zkoušení díl�í 
− písemné zkoušení souhrnné 
− praktické zkoušení 
− seminární práce 

Zp�soby hodnocení spo�ívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového 
systému, pozornost je v�nována i sebehodnocení žák�. 
Hodnotí se: 

− správnost, p�esnost, pe�livost v písemných testech a v protokolech ze seminárních prací, 
− schopnost samostatného úsudku, 
− schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Z hlediska klí�ových kompetencí klademe d�raz zejména na: 
− dovednost analyzovat a �ešit problémy, 
− aplikaci poznatk� v b�žném život�, 
− využívání poznatk� o vzájemných p�em�nách r�zných forem energie a jejich p�enosu p�i �e-

šení konkrétních problém� a úloh, 
− zhodnocení výhod a nevýhod využívání r�zných energetických zdroj� z hlediska vlivu na ži-

votní prost�edí, 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

230  

− posílení pozitivních rys� osobnosti (pracovitost, p�esnost, d�slednost, sebekontrolu a odpo-
v�dnost, vytrvalost a schopnost p�ekonávat p�ekážky), 

− schopnost pracovat ve skupin�, um�t prosadit vlastní názory a p�ijmout myšlenky ostatních.  

Pr��ezová témata 
�lov�k a sv�t práce 
Výuka p�írodov�dných p�edm�t� : 

− vede žáky k odpov�dnosti za vlastní život a zdraví, 
− nau�í žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, o vzd�lávací nabíd-

ce. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák se nau�í: 

− poznávat sv�t a lépe mu rozum�t, 
− vytvá�et si úctu k živé i neživé p�írod� a jedine�nosti života na Zemi, 
− respektovat život jako nejvyšší hodnotu, 
− prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 
− vytvá�et si citlivý vztah k p�írod�, 
− získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utvá�ení zdravého životního prost�edí a odstra�o-

vání chudoby v celosv�tovém m��ítku, 
− efektivn� pracovat s informacemi, efektivn� je vyhodnocovat, 
− hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spot�eby a prost�edí, 
− zapojovat se do ochrany životního prost�edí – jedné z životn� d�ležitých podmínek uchování 

kontinuity lidské spole�nosti a její kultury, 
− dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci, 
− vyhodnocovat vliv zvuku na �lov�ka a mezilidské vztahy, 
− vyhodnocovat vliv prost�edí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených  zdra-

votních rizik, 
− metody ochrany p�írody a spole�nosti p�ed d�sledky havárie v jaderných elektrárnách, 
− zp�soby zneškod�ování jaderných odpad�. 

Informa�ní technologie 
Žák bude schopen: 

− pracovat s internetem, vyhledávat pot�ebné informace, 
− efektivn� pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat. 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák: 

− si váží materiálních a duchovních hodnot a uv�domuje si nutnost jejich zachování pro budou-
cí generace, 

− toleruje odlišné názory, 
− orientuje se v globálních problémech sou�asného sv�ta, 
− zná Listinu základních práv a svobod, 
− respektuje pluralismus názor�, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika, 
− sleduje nejenom osobní, ale i ve�ejné zájmy p�i �ešení ekonomických problém�, 
− podporuje demokracii a ob�anskou spole�nost, 
− p�istupuje zodpov�dn� k partnerství, spolupráci a solidarit� v evropské i globalizující se spo-

le�nosti, 
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− rozvíjí svou lidskou individualitu, 
− umí jednat s lidmi, diskutuje o citlivých otázkách, hledá kompromisní �ešení. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Fyzika 
− Matematika 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 
− Ob�anská nauka 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák: 
– charakterizuje názory na vznik a vývoj ži-

vota na Zemi, 
– porovná délku vývoje života a �lov�ka, 
– vyjád�í vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav, 
– popíše bu�ku jako základní stavební a 

funk�ní jednotku života,vysv�tlí rozdíl me-
zi prokaryontickou  a eukaryontickou bu�-
kou,  porovná r�zné typy bun�k a vysv�tlí 
rozdíl mezi autotrofní a heterotrofní bu�-
kou, 

– uvede p�íklady základních skupin organis-
m� a porovná je, 

– orientuje se v základních genetických po-
jmech, zná význam díla J.G.Mendla, uvede 
p�íklady využití genetiky. 

– popíše základní anatomickou stavbu lid-
ského t�la a funkci orgán� v lidském t�le, 
zná zásady správné výživy a zdravého ži-
votního stylu, 

– uvede p�vodce bakteriálních, virových a 
jiných onemocn�ní, zná zp�soby ochrany 
p�ed nimi. 

 

 1. Základy biologie 
– vznik a vývoj života na Zemi 
– vlastnosti živých soustav 
– typy bun�k 
– rozmanitost organism� a jejich   charakte-

ristika 
– d�di�nost a prom�nlivost 
– biologie �lov�ka 
– zdraví a nemoc 

 

64 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák: 
– vysv�tlí základní ekologické pojmy a cha-

rakterizuje vztahy mezi organismy a pro-
st�edím, rozliší a charakterizuje abiotické a 
biotické podmínky života, 

– vysv�tlí potravní vztahy v p�írod�, 
– popíše stavbu a funkci ekosystému, charak-

terizuje jednotlivé typy ekosystém�, 
– popíše podstatu ob�hu látek v p�írod� z 

hlediska látkového a energetického, 
– charakterizuje r�zné typy krajiny ve svém 

okolí a její využívání �lov�kem, 
– má p�ehled o historii vzájemného ovliv�o-

vání �lov�ka a p�írody, hodnotí vliv r�z-
ných �inností �lov�ka na jednotlivé složky 
životního prost�edí, 

– charakterizuje p�sobení životního prost�edí 
na �lov�ka a jeho zdraví 

– charakterizuje p�írodní zdroje surovin a 
energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 
dokáže posoudit vliv �lov�ka na prost�edí 
jejich využíváním, 

– orientuje se ve zp�sobech nakládání s od-
pady a možnostech snížení jejich produkce, 

– uvede p�íklady globálních problém� život-
ního prost�edí a možnosti jejich �ešení ve 
vztahu k problém�m regionálním a lokál-
ním, 

– uvede základní zne�iš�ující látky v ovzdu-
ší, ve vod� a v p�d� a dokáže získat infor-
mace o aktuální situaci z r�zných zdroj�, 
uvede p�íklady chrán�ných území v �R a v 
regionu, 

– má p�ehled o ekonomických, právních a 
informa�ních nástrojích spole�nosti na  
chranu p�írody a prost�edí a o indikátorech 
životního prost�edí, 

– vysv�tlí udržitelný rozvoj jako integraci 
environmentálních, ekonomických, techno-
logických a sociálních p�ístup�. 

1. Ekologie  
– základní ekologické pojmy, organismus a 

prost�edí 
– podmínky života (slune�ní zá�ení, ovzdu-

ší, voda, p�da, populace, spole�enstva) 
– potravní �et�zce 
– stavba, funkce a typy ekosystém� 
– ob�h látek v p�írod� 
– typy krajiny 

 
 
 
 
 2. �lov�k a životní prost�edí 

– �lov�k a vývoj jeho vztahu k p�írod� 
– vzájemné vztahy mezi �lov�kem a život-

ním prost�edím 
– dopady �inností �lov�ka na životní pro-

st�edí 
– p�írodní zdroje energie a surovin 
– odpady 
– globální problémy životního prost�edí 
– ochrana p�írody a krajiny, chrán�ná území 
– CHKO Pood�í 
– nástroje spole�nosti na ochranu životního 

prost�edí 
– zásady udržitelného rozvoje 
– odpov�dnost jedince za ochranu p�írody a 

životního prost�edí 
 

32 

 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

233  

8.6 Matematika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Matematika 
Kód a název oboru vzd�lávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 352 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t matematika má funkci všeobecn� vzd�lávací a funkci pr�pravnou pro odborné vzd�lávání. 
Vede žáky k efektivní práci s v�domostmi a dovednostmi v praktickém život�, p�i �ešení b�žných situ-
ací vyžadujících efektivní zp�soby výpo�tu, p�i aplikování matematických poznatk� a postup� 
v odborné složce vzd�lávání tak, aby žáci um�li získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické infor-
mace. Matematika názorn� demonstruje p�echod od konkrétního k abstraktnímu, vyžaduje r�znorodost 
postup� �ešení, podporuje samostatnost, ale i nutnost spolupráce p�i �ešení problém�. Pomáhá u�it 
žáky formulovat myšlenky a obhájit je a p�itom sledovat i jiný možný myšlenkový postup, který vede 
ke stejnému cíli. 
Cílem je výchova p�emýšlivého �lov�ka, který bude využívat matematiku ve všech sférách života, 
v odborné složce vzd�lávání, v dalším studiu, v budoucím zam�stnání, v osobním život�.  

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 11+1 týdenních vyu�ovacích hodin za studium, 
z toho 1 hodina je seminá� z matematiky kapitola 5.21. Hloubka probíraného u�iva je variabilní, 
ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák� a jejich intelektuální úrove�.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 3h/týden 
 2. ro�ník 3h/týden 
 3. ro�ník 2h/týden 
 4. ro�ník 3h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka p�edm�tu sm��uje k nácviku: 

− pozitivního postoje k matematice a zájmu o ni a její aplikace, 
− motivaci k celoživotnímu vzd�lávání, 
− utvá�ení si vlastního názoru na problémy, které se v b�žném život� objevují, 
− odhadu vlastních schopností a sebehodnocení, 
− prezentace výsledk� vlastní práce, 
− hodnocení práce své i jiných, 
− d�v�ry ve vlastní schopnosti a preciznosti p�i práci. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách matematiky budou používány tyto metody: 

− výklad, 
− vysv�tlení, 
− samostatná práce, 
− diskuse (vyhodnocení možností, metod �ešení, výsledk� apod.), 
− práce s internetem a po�íta�ovými programy (grafické znázor�ování pr�b�hu funkce, shod-

nosti, geometrické útvary), 
− shrnutí a opakování u�iva po každém tematickém celku, 
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− projekty v matematice (finan�ní matematika – zpracovávání aktuálních informací 
z bankovních ústav�), 

− simulace (úlohy z praktického života), 
− projekce a modelace (využití techniky p�i znázor�ování grafických úloh, nap�. planimetrie, 

stereometrie), 
− žákovské sout�že (Matematická olympiáda, Matematický klokan aj.), 
− metody práce s odborným textem, 
− fixa�ní metody. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�soby hodnocení spo�ívají ve známkování pomocí bodového systému, eventueln� procentuálního 
vyjád�ení. Ve slovním hodnocení je d�ležité v�novat pozornost i sebehodnocení žák�. 
Klasické diagnostické metody: 

− ústní zkoušení 
− písemné zkoušení díl�í – po jednotlivých tematických celcích 
− písemné zkoušení souhrnné – �tvrtletní písemné práce (�ty�i písemné práce za rok s výjimkou 

�tvrtého ro�níku, kde jsou jen t�i) 
− hodnocení aktivity žák� v hodinách p�i �ešení problémových úkol� a hodnocení seminárních 

prací 
P�i hodnocení klademe d�raz zvlášt� na to, aby žáci: 

− porozum�li matematickému textu, správn� a p�esn� se matematicky vyjad�ovali,  
− vyhodnocovali informace získané z graf�, diagram� a tabulek, 
− aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných p�edm�tech vzd�lávání, 
− matematizovali reálné situace, pracovali s matematickými modely, 
− zkoumali a vystihli jádro problému, posoudili reálnost výsledku a �ešení, 
− používali a využívali názorné pom�cky, odbornou literaturu, Internet, PC, kalkulátor, rýsova-

cí pot�eby. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Vzd�lávání v matematice p�ispívá k rozvoji klí�ových a ob�anských kompetencí, umož�uje žákovi 
vyzkoušet r�zné metody a formy �innosti:  

− žák efektivn� procvi�uje nabytých poznatk� p�i �ešení matematických úloh,  
− sám studuje jednoduché matematické texty a �ešené p�íklady, vyhledává informace z r�zných 

zdroj� (knihy, Internet …), t�ídí získané informace a p�ipravuje je k dalšímu zpracování, 
− najít vhodnou míru sebev�domí, sebeodpov�dnosti, 
− být schopen vlastního úsudku, 
− um�t prosadit a zd�vodnit vlastní názor a zárove� p�ijímat kompromisy, 
− rozvíjet vyjad�ovací schopnosti, 
− efektivn� se u�it a pracovat, soustavn� se vzd�lávat, 
− p�ijímat hodnocení svých výsledk�, p�ijímat radu i kritiku, 
− vystihnout jádro problému, 
− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 

jednání (v pracovní �innosti i v osobním život�), 
− pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat, 
− uplat�ovat r�zné metody myšlení p�i �ešení b�žných pracovních úkol� a vhodn� volit pro-

st�edky pro jejich spln�ní, 
− provést reálný odhad p�i �ešení praktického problému, 
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− rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− se dovedli orientovat v masových médiích, využíval je a kriticky hodnotili, 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovalit o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kom-

promisní �ešení, 
− si vážili dobrého životního prost�edí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace, 
− si vážili materiálních a duchovních hodnot a uv�domili si nutnost jejich zachování pro bu-

doucí generace, 
− tolerovali odlišné názory jiných lidí, 
− rozvíjeli svou lidskou jedine�nost. 

�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

− rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, p�ijímat odpov�dnost za vlastní rozhodování a 
jednání a prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní �innosti, 

− jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hle-
disko ekologické, 

− dbát na bezpe�nost práce a ochranu zdraví p�i práci, 
− poznávat sv�t a lépe mu rozum�t.  

�lov�k a sv�t práce 
Cílem  výuky matematiky je: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech a vzd�lávací nabíd-
ce, 

− nau�it žáky prezentovat se p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá o�eká-
vání a své priority, 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

− zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�-
ního zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− používali základní a aplika�ní programové vybavení po�íta�e, a to nejen pro ú�ely uplatn�ní 
se v praxi, ale i pro pot�eby dalšího vzd�lávání, 

− pracovali s informacemi a komunika�ními prost�edky, um�li informace kriticky vyhodnoco-
vat. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ekonomika 
− Ú�etnictví 
− Statistika 
− Fyzika 
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− Chemie 
− Biologie 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– uvádí vztahy mezi �íselnými obory, 
– provádí aritmetické operace v množin� 
    reálných �ísel, 
– používá r�zné zápisy reálného �ísla, 
– �eší praktické úlohy s využitím 
– procentového po�tu. 

1. Operace s �ísly a výrazy 
– �íselné obory – reálná �ísla a jejich 

vlastnosti 
– užití procentového po�tu 

 

Žák: 
– používá množinovou terminologii a symbo-

liku, 
– provádí množinové operace, 
– používá absolutní hodnotu, 
– zapíše a znázorní interval, provádí operace s 

intervaly (sjednocení, pr�nik), 
– vysv�tlí pojem výrok, 
– používá výrokové operace, 
– p�i�adí pravdivostní hodnotu výroku, 
– interpretuje v�ty s využitím logických spojek 

a kvantifikátor�. 

2. Množiny a základní poznatky z logiky 
– základní množinové pojmy 
– intervaly jako �íselné množiny 
– absolutní hodnota reálného �ísla 
– výrok, základní operace s výroky, kvan-

tifikované výroky 
 

Žák: 
– provádí operace s mocninami odmocninami, 
– uvede vztah mezi mocninou s racionálním 

exponentem a odmocninou,  
– �áste�n� odmoc�uje, 
– interpretuje zápis �ísla ve tvaru a.10n a de-

monstruje jeho použití v praxi, 
– provádí operace s výrazy obsahujícími moc-

niny a odmocniny. 
 

3. Mocniny a odmocniny 
– mocniny s exponentem p�irozeným, ce-

lým  
– zápis �ísla ve tvaru a.10n 
– mocniny s racionálními mocniteli a ope-

race s nimi 
– odmocniny a operace s nimi 
– výrazy s prom�nnými úpravy, ur�ení 

podmínek, použití vzorc�, vyjád�ení ne-
známé ze vzorce 

 
Žák: 

– rozlišuje typy výraz�, 
– vypo�ítá �íselnou hodnotu výrazu, 
– vysv�tlí pojem mnoho�len,  
– provádí operace s mnoho�leny, 
– rozkládá mnoho�leny, 
– provádí operace s lomenými výrazy, výrazy 

obsahujícími mocniny a odmocniny, 
– vyjád�í neznámou z výrazu, 
– odvodí základní vzorce, 
– provádí operace s lomenými výrazy (sou�et, 

rozdíl, sou�in, d�lení, krácení, rozši�ování), 
– usm�rní zlomek.  

4. Algebraické výrazy a jejich úpravy 
– výrazy s prom�nnými 
– operace s mnoho�leny 
– rozklady mnoho�len� 
– racionální lomené výrazy 

Žák: 
– objasní pojem funkce, 
– popíše funk�ní závislosti a demonstruje vyu-

žití v praxi, 
– ur�í defini�ní obor, obor hodnot, 
– sestrojí graf funkce v kartézské soustav� sou-
�adnic, 

5. Funkce 
– pojem funkce, defini�ní obor, obor hod-

not a graf funkce 
– rostoucí a klesající funkce 
– vlastnosti funkce 
– konstantní funkce 
– lineární funkce, p�ímá úm�rnost 
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– rozliší jednotlivé funkce, ur�í jejich defini�ní 
obor, obor hodnot, 

– sestrojí graf kvadratické funkce, ur�í vrchol 
paraboly, pr�se�íky grafu funkce se sou�ad-
nými osami, 

– sestrojí graf nep�ímé úm�rnosti, 
– aplikuje znalosti o absolutní hodnot� na jed-

notlivých funkcích s absolutními hodnotami.  

– funkce s absolutními hodnotami 
– kvadratická funkce, defini�ní obor, obor 

hodnot, graf funkce 
– nep�ímá úm�rnost 

Žák: 
– �eší lineární rovnice, nerovnice a jejich sou-

stavy s využitím ekvivalentních úprav, 
– t�ídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvi-

valentní, 
– ovládá grafické �ešení lineárních rovnic a 

nerovnic, 
– rozhodne o výb�ru vhodné metody p�i �ešení 

soustav lineárních rovnic, 
– p�evádí jednoduché reálné situace do mate-

matických struktur, pracuje s matematickým 
modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem 
k realit�, 

– �eší rovnice s parametrem.  
 

6. Lineární rovnice a nerovnice 
– lineární rovnice  
– soustavy lineárních rovnic o dvou a 

t�ech neznámých 
– slovní úlohy 
– lineární nerovnice 
– soustavy lineárních nerovnic s jednou 

neznámou 
– rovnice a nerovnice v sou�inovém a po-

dílovém tvaru 
– rovnice a nerovnice s neznámou ve jme-

novateli 
– lineární rovnice a nerovnice s absolutní 

hodnotou 
– lineární rovnice s parametrem 
– grafické �ešení soustavy lineárních rov-

nic 
 7. Písemné práce a jejich opravy 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– popíše souvislosti mezi kvadratickou funkcí 

a �ešením kvadratické rovnice, 
– �eší úplnou a neúplnou kvadratickou rovnici, 

rozhodne o metod� �ešení, 
– p�evede kvadratický troj�len na sou�in line-

árních �initel�, 
– �eší kvadratické nerovnice, 
– t�ídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvi-

valentní, 
– použije vzorc� pro druhou mocninu dvoj�le-

nu p�i �ešení iracionálních rovnic, 
– rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a ne-

ekvivalentní, 
– aplikuje poznatky o kvadratických rovnicích, 

rozkladu kvadratického troj�lenu a kvadra-
tických funkcí p�i �ešení kvadratických ne-
rovnic, 

– formuluje pojem parametr, rovnice s parame-
trem, 

– obhájí �ešení iracionální rovnice provedením 
zkoušky,  

– p�evádí jednoduché reálné situace do mate-
matických struktur, pracuje matematickým 
modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem 
k realit�. 

 

1. Kvadratické rovnice a nerovnice 
– neúplné a úplné kvadratické rovnice 
– rozklad kvadratického troj�lenu 
– vztahy mezi ko�eny a koeficienty kvad-

ratické rovnice 
– kvadratické rovnice s parametrem 
– kvadratické rovnice s absolutní hodno-

tou 
– soustava kvadratické a lineární rovnice 

se dv�ma neznámými 
– kvadratické nerovnice a jejich po�etní a 

grafické �ešení 
– soustavy kvadratických nerovnic 
– slovní úlohy 
– iracionální rovnice 
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Žák: 
– rozumí pojmu funkce jako p�edpisu i jako 

zobrazení defini�ního oboru na obor hodnot 
funkce, 

– rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, na�rtne 
jejich grafy a ur�í jejich vlastnosti (rostoucí, 
klesající, omezená, prostá, extrémy funkce), 

– vyjád�í p�edpis inverzní funkce, ur�í její de-
fini�ní obor a obor hodnot, 

– objasní vztahy mezi veli�inami a dokáže za-
psat funk�ní závislosti úloh z praxe, 

– použije znalosti o inverzní funkci u funkce 
logaritmické a exponenciální, 

– vypo�ítá logaritmus �ísel, charakterizuje de-
kadický a p�irozený logaritmus, 

– používá vzorce pro po�ítání s logaritmy, 
– �eší exponenciální a logaritmické rovnice, 
– definuje defini�ní obor exponenciální a loga-

ritmické rovnice. 
 

2. Další elementární funkce 
– funkce, defini�ní obor, graf funkce 
– vlastnosti funkce 
– inverzní funkce 
– shrnutí poznatk� o funkcích (funkce 

konstantní, lineární a kvadratická) 
– lineární lomená funkce 
– mocninné funkce 
– exponenciální a logaritmická funkce 
– logaritmus, v�ty pro po�ítání s logaritmy 
– exponenciální a logaritmické rovnice 

 

Žák: 
– navrhne využití goniometrických funkcí p�i 
�ešení pravoúhlého trojúhelníku, 

– po�ítá velikost úhlu ve stup�ové a obloukové 
mí�e, 

– ur�í základní velikost úhlu, 
– definuje goniometrické funkce obecného 

úhlu, 
– znázorní goniometrické funkce v oboru reál-

ných �ísel,  
– používá jejich vlastností a vztah� p�i �ešení 

jednoduchých goniometrických rovnic, 
– rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, na�rtne 

jejich grafy a ur�í jejich vlastnosti, 
– �eší rovnice a upravuje goniometrické výrazy 

s využitím vzorc�, 
– využívá sinové a kosinové v�ty p�i �ešení 

obecného trojúhelníku. 
 

3. Goniometrie a trigonometrie  
– goniometrické funkce v pravoúhlém 

trojúhelníku 
– �ešení pravoúhlého trojúhelníku 
– oblouková míra úhlu, orientovaný úhel a 

jeho velikost 
– goniometrické funkce obecného úhlu, 

jejich vlastnosti a grafy 
– vztahy mezi goniometrickými funkcemi 
– goniometrické rovnice 
– sinová a kosinová v�ta 
– �ešení obecného trojúhelníku, užití v 

praxi  
 

Žák: 
– �eší úlohy na polohové a metrické vlastnosti 

rovinných útvar�, 
– používá v�ty o shodnosti a podobnosti trojú-

helníku v úlohách, 
– �eší pravoúhlý trojúhelník s využitím Eukli-

dových v�t a Pythagorovy v�ty, 
– rozlišuje základní druhy rovinných útvar�, 

popíše jejich vlastnosti, 
– ur�í obvod a obsah rovinných útvar�, 
– aplikuje získané dovednosti p�i �ešení prak-

tických úloh, 
– umí nalézt množiny bod� daných vlastností, 
– využívá vlastností osové a st�edové soum�r-

nosti, posunutí a oto�ení, podobnosti a stej-
nolehlosti p�i �ešení konstruk�ních úloh. 
 

4. Planimetrie  
– základní planimetrické pojmy 
– polohové a metrické vztahy mezi nimi 
– shodnost a podobnost trojúhelník� 
– Euklidovy v�ty, Pythagorova v�ta 
– rovinné obrazce 
– množiny bod� dané vlastností 
– podobnost a stejnolehlost 
– konstruk�ní úlohy 

 

 5. Písemné práce a jejich opravy  
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– charakterizuje jednotlivá t�lesa a jejich �ásti, 
– ur�uje vzájemnou polohu dvou p�ímek, 

p�ímky a roviny, dvou rovin, odchylku dvou 
p�ímek, p�ímky a roviny, dvou rovin, vzdá-
lenost bodu od roviny, 

–   ur�uje povrch a objem základních t�les s 
využitím funk�ních vztah� a trigonometrie, 

– využívá poznatk� o t�lesech v praktických 
úlohách. 

1.   Stereometrie 
– základní stereometrické pojmy 
– polohové a metrické vlastnosti bod�, 

p�ímek a rovin 
– povrch a objem t�les (hranol, válec, ku-

žel, jehlan, komolý kužel, komolý 
jehlan, koule a její �ásti) 

Žák: 
– vysv�tlí posloupnost jako zvláštní p�ípad 

funkce, 
– ur�í posloupnost vý�tem prvk�, vzorcem pro 

n-tý �len, rekurentn�, graficky, 
– rozhodne o vlastnostech posloupností (ko-

ne�né, nekone�né, rostoucí, klesající, ome-
zené), 

– rozliší aritmetickou a geometrickou posloup-
nost, 

– prokáže znalost vzorc� pro aritmetickou a 
geometrickou posloupnost, rozhodne o jejich 
použití p�i �ešení úloh 

– provádí výpo�ty jednoduchých finan�ních 
záležitostí a orientuje se v základních po-
jmech finan�ní matematiky, 

2.   Posloupnosti a �íselné �ady 
– pojem posloupnosti, její ur�ení a vlast-

nosti 
– aritmetická posloupnost 
– geometrická posloupnost 
– užití posloupností zejména v úlohách 

ekonomického charakteru (jednoduché a 
složené úrokování, odúro�ení, st�ádání, 
umo�ování dluhu) 

Žák: 
– užívá vztahy pro po�et variací a permutací 

bez opakování a s opakováním, kombinací 
bez opakování, 

– po�ítá s faktoriály a kombina�ními �ísly, vy-
užívá vlastností kombina�ních �ísel, 

– sestaví Pascal�v trojúhelník, 
– �eší umoc�ování dvoj�lenu s využitím bino-

mické v�ty, 
– charakterizuje náhodný pokus a náhodný jev, 

popíše jejich vlastnosti, 
– rozliší: jev jistý, nemožný, elementární, jev 

p�íznivý jinému jevu, jevy rovnocenné, dis-
junktní, opa�ný jev k danému jevu, jevy slu-
�itelné a neslu�itelné, jevy závislé a nezávis-
lé, 

– vysv�tlí vztah mezi relativní �etností a prav-
d�podobností náhodného jevu, 

– vybere vhodný vztah pro �ešení úloh z praxe, 
vy�íslí pravd�podobnost, 

– charakterizuje základní statistické pojmy, 
vysv�tlí a užívá aritmetický a vážený pr�m�r, 
modus, medián, rozptyl, sm�rodatnou odchylku 
p�i �ešení úloh z praxe. 

4. Kombinatorika, pravd�podobnost, 
statistika 
– variace a permutace bez opakování a s 

opakováním, faktoriál 
– kombinace bez opakování, vlastnosti 

kombina�ních �ísel, Pascal�v trojúhel-
ník 

– binomická v�ta 
– náhodný pokus a náhodný jev 
– �etnost a pravd�podobnost náhodného 

jevu 
– pravd�podobnost sjednocení jev�, opa�-

ného jevu, pr�niku jev�, podmín�ná 
pravd�podobnost 

– statistický soubor, jednotka, znak 
– absolutní a relativní �etnost 
– charakteristiky polohy a variability 

 5. Písemné práce a jejich opravy   

64 
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II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– objasní proces rozši�ování �íselných obor� 

jako d�sledek požadavk� praktického života a 
odborné praxe, 

– definuje imaginární jednotku, opa�né a kom-
plexn� sdružené komplexní �íslo, 

– rozlišuje algebraický a goniometrický tvar 
komplexního �ísla a vzájemn� je p�evádí, 

– p�i�adí komplexnímu �íslu bod v Gaussov� 
rovin� a naopak, používá po�etní operace s 
komplexními �ísly (rovnost, absolutní hodno-
ta, sou�et,   sou�in, podíl, umoc�ování), 

– využívá Moivreovu i binomickou v�tu p�i 
umoc�ování komplexního �ísla, 

– rozhodne o �ešitelnosti kvadratické rovnice v 
�íselných množinách, 

– �eší kvadratické a binomické rovnice v oboru 
komplexních �ísel. 

 

1. Komplexní �ísla 
– algebraický a goniometrický tvar kom-

plexního �ísla 
– absolutní hodnota komplexního �ísla 
– základní po�etní operace s komplexními 
�ísly 

– Moivreova v�ta 
– kvadratické a binomické rovnice 

Žák: 
– si osvojí základy analytické metody jako inte-

grujícího faktoru rozvoje matematického myš-
lení, 

– p�i�adí obraz bodu v pravoúhlé soustav� sou-
�adnic, 

– použije vzorce pro výpo�et vzdálenosti dvou 
bod� a st�edu úse�ky, 

– popíše vztah mezi orientovanou úse�kou a 
vektorem, 

– rozliší rovnob�žné vektory (souhlasn� a ne-
souhlasn� rovnob�žné), 

– ur�í sou�adnice vektoru, 
– vysv�tlí pojmy: rovnost vektor�, jednotkový 

vektor, opa�ný vektor, sm�rový a normálový 
vektor p�ímky, sm�rnice p�ímky, sm�rový 
úhel p�ímky, 

– provádí operace s vektory (sou�et a rozdíl 
vektor�, sou�in �ísla a vektoru, skalární sou-
�in vektor�, úhel vektor�), 

– rozpoznává r�zná vyjád�ení p�ímky (paramet-
rické vyjád�ení p�ímky, obecná rovnice p�ím-
ky, sm�rnicový tvar rovnice p�ímky), 

– analyzuje zadání úlohy a využívá r�zná vyjád-
�ení p�ímky pro �ešení, 

– využívá pro �ešení úloh r�zná vyjád�ení rovi-
ny, 

– analyzuje vzájemnou polohu: p�ímek, rovin, 
p�ímky a roviny na základ� vlastností vektor� 
nebo na základ� �ešení soustavy rovnic, 

– ur�í vzdálenosti: bodu od p�ímky a roviny, 
dvou p�ímek, p�ímky a roviny, dvou rovin, 

– charakterizuje jednotlivé kuželose�ky a pou-
žívá jejich rovnice, 

– vypo�ítá d�ležité charakteristiky kuželose�ky 
a graficky ji znázorní, 

2. Analytická geometrie 
– sou�adnice bodu v rovin� a v prostoru 
– vzdálenost dvou bod�, st�ed úse�ky 
– vektory (operace s vektory) 
– p�ímka a její analytické vyjád�ení 
– vzájemná poloha p�ímek 
– analytické vyjád�ení roviny 
– vzájemná poloha p�ímky a roviny 
– vzájemná poloha rovin 
– metrické vztahy bod�, p�ímek a rovin 
– kuželose�ky (kružnice, elipsa, hyperbola, 

parabola s osami rovnob�žnými s osami 
sou�adnými) 

– vzájemná poloha p�ímky a kuželose�ky 
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– �eší úlohy o vzájemné poloze p�ímky a kuže-
lose�ky. 
 

 3. Písemné práce a jejich opravy   

 4. Záv�re�né opakování    

8.7 Ekonomika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ekonomika 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 320 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, u�í žáky uplat�ovat ekonomic-
kou efektivnost p�i podnikových �innostech, jednat hospodárn� v souladu s etikou podnikání. P�edm�t 
poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních ekonomických pojm� a znalostí 
z oblasti týkajících se jednotlivých sou�ástí hospodá�ského procesu a posléze integraci znalostí 
z pohledu mikroekonomie a makroekonomie. Poskytuje žák�m základní orientaci v ekonomickém 
systému �R, EU i sv�tové ekonomice. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli v�domi materiálních  a 
duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník  2 h/týden 
 2. ro�ník  3 h/týden 
 3. ro�ník  2 h/týden 
 4. ro�ník  3 h/týden 

- U�ivo 1. ro�níku je zam��eno na vysv�tlení základních ekonomických pojm� jako jsou cíle a 
základy hospoda�ení, podnik, podnikání, základy podnikových �inností a základní ekonomic-
ké výpo�ty.  

- U�ivo 2. ro�níku prohlubuje u�ivo 1. ro�níku o dlouhodobém majetku, zásobování podniku a 
o odm��ování zam�stnanc� podniku, a dále je zam��eno na náklady a výnosy podniku. 

- U�ivo 3. ro�níku je zam��eno na probírání u�iva, které se týká finan�ního trhu, bankovnictví, 
pojiš�ovnictví a financování podniku.  

- U�ivo 4. ro�níku je zam��eno na zvládnutí u�iva týkajícího se da�ové soustavy �R a na fi-
nan�ní analýzu podniku.  

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání ve vyu�ovacím p�edm�tu sm��uje: 

- k postupnému osvojení v�domostí a dovedností vytvá�ejících základ ekonomického vzd�lání, 
- k samostatnému uvažování a hodnocení ekonomických jev�, 
- k tomu, aby žáci dokázali samostatn� vyhledávat a zpracovávat ekonomické informace 

v sou�innosti s využíváním informa�ních a komunika�ních technologií, 
- k respektování morálky, svobody, odpov�dnosti, 
- k respektování hodnot a postoj� ve vztahu k vlastnictví a životnímu prost�edí, 
- k odpov�dnému rozhodování  a uv�dom�ní si zodpov�dnosti za vlastní život i život ostatních 

ob�an�, 
- k uv�dom�ní si podstaty podnikání, rozdílu mezi podnikáním a zam�stnaneckým pom�rem. 
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Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: 

- výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem 
- referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, internet 
- ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe 
- využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, ...) 
- práce s aktuálními formulá�i 
- diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života 
- samostatná i skupinová práce 
- p�ednášky odborník� z praxe, s nimiž žáci diskutují na dané téma 
- ú�ast na školních i národních sout�žích 
- uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah� 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení jsou sledovány: 
- odborná správnost, 
- schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
- logické uvažování, 
- správná jazyková interpretace, 
- samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Žáci budou schopni: 

- reáln� posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování 
v r�zných situacích, 

- vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných 
a vhodn� se prezentovat, 

- formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazyko-
v� správn�, 

- aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat ná-
zory druhých, 

- zpracovávat jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
- dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
- písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných li-

dí (p�ednášek, diskusí, porad apod.). 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci : 

- se dovedou orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit, 
- dovedou jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompro-

misní �ešení, 
- váží si dobrého životního prost�edí a snaží se je chránit a zachovat pro budoucí generace. 
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�lov�k a životní prost�edí 
Téma p�ispívá k napl�ování zejména t�chto cíl�: 

- rozvíjení aplikace získaných poznatk�, p�ijímání odpov�dnosti za vlastní rozhodování a jednání 
a prosazování trvale udržitelného rozvoje své pracovní �innosti, 

- efektivn� pracovat s informacemi, tj. um�t informace získávat a kriticky je vyhodnocovat, 
- jednat hospodárn�, adekvátn� uplat�ovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledis-

ko ekologické. 

�lov�k a sv�t práce 
Cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro budoucí 
profesní kariéry. K uskute��ování tohoto cíle je t�eba: 

- vést žáky k tomu, aby si uv�domili význam vzd�lání pro život, aby byli motivováni k aktivní-
mu pracovnímu životu a k úsp�šné karié�e, 

- nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních p�íležitostech, orientovat se v nich 
a vytvá�et si o nich základní p�edstavu, 

- písemn� i verbáln� se prezentovat p�i jednání s potenciálními zam�stnavateli, formulovat svá 
o�ekávání a své priority, 

- vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru, práv a povinností zam�stnanc� a za-
m�stnavatel� i základní aspekty soukromého podnikání, nau�it je pracovat s p�íslušnými práv-
ními p�edpisy, 

- zorientovat žáky ve službách zam�stnanosti, p�ivést je k ú�elnému využívání jejich informa�ní-
ho zázemí. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

- nau�it žáky pracovat s informacemi a s komunika�ními prost�edky. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ú�etnictví 
- Ekonomie 
- Marketing a management 
- Statistika 
- Hospodá�ský zem�pis 
- Právo 
- Informa�ní a komumika�ní technologie 
- Obchodní korespondence 

Tématické celky obsahují standardy finan�ní gramotnosti pro st�ední vzd�lávání. 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– aplikuje základní pojmy na p�íkladech 

z b�žného života, 
– dokumentuje rozmanitost a vývoj 

pot�eb, 
– uvádí p�íklady uspokojování pot�eb - 

statky a služby, 
– vysv�tlí  nabídku, poptávku, 

cenu, trh, 
– posuzuje dopad typických událostí 

na zm�nu nabídky, poptávky, ceny a 
vede p�íklady úlohy státu v tržní 
ekonomice, 

– pracuje s jednoduchými statistickými 
údaji, 

– vymezí výrobní faktory pro ur�ité 
�innosti, 

– srovnává hospodárné a nehospodárné 
po�ínání, 

– ukazuje nutnost volby z n�kolika 
alternativ, 

– demonstruje d�lbu práce na p�íkladech 
z praxe. 

1. Základní ekonomické pojmy 
– pot�eby, statky, služby, životní prost�edí 
– tržní mechanismus 
– hospoda�ení a efektivnost 
– výrobní faktory  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žák: 
– definuje základní pojmy, aplikuje je na p�í-

kladech, 
– vymezí podnikání, 
– srovnává podnikání a závislou     �innost, 
– charakterizuje jednotlivé právní formy 

podnikání  pomocí obchodního zákoníku, 
– charakterizuje pomocí živnostenského zá-

kona podmínky pro provozování živností, 
druhy živností, 

– porovná obchodní spole�nosti, 
– nazna�í realizaci jednoduchého podnikatel-

ského zám�ru, 
– odlišuje ziskové a neziskové organizace, 
– vyjmenuje a stru�n� popíše funkce 

podniku, 
– na konkrétních p�íkladech interpretuje jed-

notlivé složky �ízení v�etn� výpo�t�, 
– podle zadání sestaví jednoduché  organi-

za�ní schéma podniku, 
– odlišuje možnosti zániku podniku. 
 

2. Podnik a podnikání v podmínkách tržní 
ekonomiky 

– ziskové a neziskové organizace 
– podnikání 
– formy podnikání 
– podnikatelský zám�r 
– �ízení podniku 
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Žák: 
– rozlišuje složky ob�žného majetku, 
– provádí základní propo�ty p�i plánování 

materiálu, 
– vysv�tlí zp�soby po�ízení materiálu, 
– na p�íkladech charakterizuje postup p�i po-
�ízení materiálu (v�etn� doklad�), 

– objasní skladování, výdej do spot�eby a 
evidenci materiálu, 

– odliší základní druhy dlouhodobého 
majetku, 

– provádí výpo�ty kapacity a jejího 
využití, interpretuje výsledky, 

– vyjmenuje zp�soby po�ízení 
dlouhodobého majetku, 

– rozliší a vypo�te odpisy da�ové a 
  ú�etní, 

– definuje pojmy vstupní cena, odpisy, 
oprávky, z�statková cena, 

– charakterizuje zp�soby vy�azení a 
evidenci dlouhodobého majetku, 

– definuje skupiny zam�stnanc�, kvalifikaci, 
– vymezí možnosti získávání a výb�ru 

zam�stnanc�, 
– vysv�tlí strukturu mzdy, 
– provede jednoduché výpo�ty mzdy, 
– orientuje se v možnostech ukon�ení 

pracovního pom�ru, 
– odliší jednotlivé oblasti hlavní �innosti, 
– na p�íkladech charakterizuje obsah a 

pr�b�h p�íslušné hlavní �innosti - 
výroba, obchod, služby, neziskový 
sektor, 

– provede jednoduché vyhodnocení 
produktivity práce, 

– vymezí a vysv�tlí jednotlivé prodejní 
�innosti. 

3. Podnikové �innosti 
– hospoda�ení s dlouhodobým majetkem 
– hospoda�ení s ob�žným majetkem 
– hospoda�ení s pracovníky 
– hlavní �innost podniku a bezpe�nost     

práce 
– prodejní �innost 
– finan�ní hospoda�ení podniku 

 

 
II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vypo�te kapacitu a její využití, 

navrhne vhodná opat�ení ke zvýšení 
kapacity, 

– vysv�tlí d�vody investování, 
– hodnotí efektivnost investic a možnost rizik 

p�i investování, 
– srovnává vlastní a cizí zdroje 

financování, 
– orientuje se ve splátkovém kalendá�i.   

1. Dlouhodobý majetek 
– po�izování a financování dlouhodobého 

majetku 
– oce�ování a opot�ebení dlouhodobého 

majetku 
– plánování a p�íprava investi�ní výstavby 
– výrobní kapacita a efektivnost investic 
– hospoda�ení s dlouhodobým majetkem 
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Žák: 
– vypo�ítá ukazatele obratu zásob, 
– vypo�te plánovanou spot�ebu 

materiálu, základní limity a normy 
zásob, plánovaný nákup, interpretuje vý-
sledky, 

– orientuje se v jednotlivých metodách �ízení 
zásob, 

– vysv�tlí pojem logistika, 
– uvede p�íklady skladovacích 

podmínek. 

2. Zásobování podniku 
– kolob�h a obrat zásob 
– plánování a normování materiálových zá-

sob 
– logistika zásobování 
– náklady na zásobování a oce�ování zásob 

 
 

 

Žák: 
– charakterizuje personální práce, 
– vysv�tlí jednotlivé metody pro stanovení 

pot�eby zam�stnanc�, 
– vypo�te pot�ebu zam�stnanc� a 

pr�m�rný eviden�ní po�et zam�stnanc�, 
– orientuje se na trhu práce, v povinnostech 

podniku v��i ú�adu práce, 
– charakterizuje zp�soby výb�ru 

zam�stnanc�, 
– odliší pracovní smlouvu a dohody 

o pracích konaných mimo pracovní pom�r, 
– orientuje se v hodnocení a rozmis�ování 

zam�stnanc�, 
– popíše mzdové p�edpisy na úrovni 

státu a podniku, 
– zvládne složit�jší výpo�ty mezd. 
 

3. Zam�stnanci podniku a odm��ování 
– struktura a plánování zam�stnanc� 
– získávání a výb�r zam�stnanc� 
– odm��ování práce a nemocenské dávky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák: 
– umí rozlišit nákladové druhy  z r�zných 

hledisek, 
– provádí výpo�ty nákladové funkce, 
– interpretuje výsledky, 
– zjistí bod zvratu, 
– zpracuje jednoduchý rozpo�et výnos� a 

náklad�, p�íjm� a výdaj�, 
– sestaví jednoduchý zakladatelský rozpo�et. 
 

4. Náklady a výnosy podniku 
– �len�ní náklad� a nákladové moduly 
– �ízení a regulování náklad� 
– klasifikace a �ízení výnos� 
– stanovení bodu zvratu 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vysv�tlí funkce pen�z, jejich formy, 

konkrétní bankovce p�i�adí ochranné prvky  
– vysv�tlí princip fungování finan�ního trhu, 

rozd�lí finan�ní trh, 
– charakterizuje podstatu a druhy cenných 

papír�,jejich využití, 
– podle zadání vyhotoví sm�nku, 
– popíše náležitosti na konkrétních 

ukázkách cenných papír�, 
– odliší úro�ení a diskontování, jednoduché-

ho i složenéhoúro�ení a diskontování. 

1. Finan�ní trh 
– rozd�lení finan�ního trhu – pen�žní trh a 

kapitálový trh 
– základní druhy cenných papír� 
– obchodování s cennými papíry – burza, 

RM-systém 
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Žák: 
– odliší poslání centrální a komer�ních 

bank, 
–  pracuje se základními bankovními 

dokumenty p�i platebním styku, 
–  orientuje se v platebních kartách, 

typických vkladových produktech, 
typických úv�rových produktech a 
v možnostech zajišt�ní úv�r�, 

– orientuje se v moderních metodách 
komunikace s bankou, 

–  používá kurzovní lístek – základní 
propo�ty valut a deviz v�etn� poplatk� (vy-
užití internetu), 

–  vyjmenuje pop�ípad� vyhledá  za použití 
internetu) nejvýznamn�jší mezinárodní fi-
nan�ní instituce. 

2. Bankovnictví 
– bankovní soustava 
– �NB – funkce a nástroje centrální banky 
– bankovní obchody – vkladové, úv�rové a 

ostatní služby obchodních bank 
 
 
 
 
 

Žák: 
– orientuje se v nabídce pojiš�ovacích 

produkt�, 
– charakterizuje investi�ní spole�nosti, 

penzijní fondy, stavební spo�itelny, 
–  provede jednoduché srovnání 

výhodnosti penzijního p�ipojišt�ní a 
stavebního spo�ení s jinými 
možnostmi uložení pen�z (za využití 
internetu). 

3. Pojiš�ovnictví 
– pojiš�ovnictví v �R 
– p�edm�t a význam pojiš�ovnictví 
– formy a druhy pojišt�ní 
– pojistné smlouvy 

 
 
 

Žák: 
– dokáže použít r�zné metody kalkulace, in-

terpretuje výsledky, 
– sestaví jednoduchý zakladatelský rozpo�et. 

4. Kalkulace 
– výrobní kalkulace 
– kalkula�ní vzorec a metody 
– zakladatelský rozpo�et 

Žák: 
– rozliší krátkodobé a dlouhodobé 

financování, vlastní a cizí kapitál, 
– posoudí vhodnost užití krátkodobých a 

dlouhodobých zdroj�, 
– zhodnotí vhodnost užití vlastních a 

cizích zdroj�, 
– odliší zisk a platební schopnost, 
– provádí výpo�ty �asové hodnoty pen�z, 
– ukáže protikladnost výnosu a rizika. 

5. Financování podniku 
– význam a finan�ní cíle podniku 
– finan�ní �ízení 
– druhy financování  
– zdroje krátkodobého a dlouhodobého fi-

nancování  
 

 
 

II. Rozpis u�iva – 4. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– pracuje se základními da�ovými pojmy: 

da�ový subjekt, p�edm�t dan�, zda�ovací 
období, 

– orientuje se v pojmech: správce dan�,   re-
gistrace dan�, platba daní, 

– orientuje se v zákon� o DPH – chápe 
pojmy: p�edm�t dan�, osoby povinné k da-
ni, osoby osvobozené, osoby identifikované 
k dani, registrace, da�ové doklady, eviden-
ce DPH, 

– orientuje se v zákon� o dani z p�íjm� fyzic-

1. Da�ová soustava �R 
– vztah da�ové soustavy a státního rozpo�tu 
– funkce a struktura da�ové soustavy 
– základní pojmy da�ové soustavy 

2. Nep�ímé dan� 
– DPH – základní pojmy, výpo�et p�i dovo-

zu a vývozu, da�ové doklady, správa DPH 
v tuzemsku 

– Spot�ební da�  
– Energetické dan� 
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kých osob – chápe pojmy: poplatník, p�ed-
m�t dan�, osvobození od dan�, základ dan� 
slevy na dani a od�itatelné položky, 

– vypo�ítá da�ový základ, 
– orientuje se v zákon� o dani z p�íjm� práv-

nických osob – chápe pojmy: poplatník, 
p�edm�t dan�, osvobození od dan�, zda�o-
vací období, základ dan�, od�itatelné po-
ložky, slevy na dani, 

– vypo�ítá da�ový základ, 
– sestaví jednoduché da�ové p�iznání, 
– stru�n� charakterizuje jednotlivé typy daní, 
– nalezne pot�ebné údaje (nap�. výši dan� a 

splatnost) ve vybraných da�ových záko-
nech, 

– naváže na znalosti z hodin ú�etnictví, 
– dokáže sestavit ú�etní výkazy, 
– interpretuje údaje uvedených výkaz� po 

horizontální i vertikální rovin�, 
– sestaví jednoduchý výkaz cash-flow, 
– odliší zisk a platební schopnost, 
– vypo�ítá rentabilitu, obrátku pen�z, sestaví 

platební kalendá�,  
– chápe podstatu cash-flow. 

3. P�ímé dan� – majetkové 
– Da� z nemovitosti – z pozemku a ze sta-

veb 
– Da� d�dická, darovací a z p�evodu nemo-

vitosti 
– Silni�ní da� 

 
4. P�ímé dan� – d�chodové 
– Da� z p�íjmu fyzických a právnických 

osob 

5. Správa daní a poplatk� 
– �ízení daní 
– placení daní 
– práva a povinnosti da�ových subjekt� 
– poplatky  

 
6. Sociální pojišt�ní  
– právní úprava, poplatníci 
– stanovení výše pojistného 
– zp�soby placení 
– d�chodové pojišt�ní 
– nemocenské pojišt�ní 

 
7. Ve�ejné zdravotní pojišt�ní 
– právní úprava, pojišt�nci a plátci 
– stanovení výše pojistného 
– práva a povinnosti plátc� pojistného 
– zdravotní pojiš�ovny 

 
8. Finan�ní analýza 
– zdroje informací – rozvaha, výkaz zisk� a 

ztrát, cash flow 
– význam finan�ní analýzy 
– uživatelé a charakteristika fin. analýzy 

8.8 Statistika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Statistika 
Kód a název oboru vzd�lávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání: denní  
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatel�,  které lze využít k provád�ní statis-
tických prací v oblasti ekonomiky. 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základ� získaných v�domostí a dovedností pochopili  souvislosti eko-
nomických jev�. 
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Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 týdenních hodin za studium. 
Struktura u�iva:  

- Úvod do statistiky, zákl.statistické pojmy  
- Etapy statistických prací 
- Výpo�et statistických charakteristik 

 - st�ední hodnoty 
 - ukazatelé variability 
 - pom�rní ukazatelé 
 - �asové �ady 
 - indexy 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
− rozvíjení vhodné míry sebev�domí a sebeodpov�dnosti 
− orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení 
− schopnost odolávat myšlenkové manipulaci 
− rozvíjení vyjád�ení vlastního úsudku 
− vytvá�ení dovednosti postihnout jádro problému 
− práce s informacemi a jejich kritické vyhodnocování 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách statistiky budou používány tyto metody: 
a) Metody slovního projevu 

− výklad 
− popis 
− vysv�tlení  
− rozhovor 

b) Metody práce s odborným textem 
− vyhledávání informací 
− studium odborné literatury 
− práce s internetem a po�íta�ovými programy 
− využití sd�lovacích prost�edk� 

c) Metody nácviku dovedností 
− zpracování statistických dat do tabulky, graficky, výpo�et  charakteristik 

d) Fixa�ní metody 
− ústní opakování u�iva 
− písemné procvi�ování u�iva �ešením praktických p�íklad� 

e) Metody samostatné práce žák�  
− seminární práce, domácí úkoly 

f) Metody badatelské a výzkumné 
− anketa, výzkum ve�ejného mín�ní 
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Hodnocení výsledk� žák�: 

Zp�soby hodnocení spo�ívají v bodovém systému, ve slovním hodnocení a známkování. D�ležité je 
v�novat pozornost i sebehodnocení žák�. Hlavní t�žišt� je kladeno na písemné zkoušení a praktické 
využití znalostí a vzorc� v praxi. 
Klasické diagnostické metody: 

− ústní orienta�ní zkoušení 
− písemné zkoušení po tématickém celku 
− hodnocení domácí práce 
− hodnocení seminárních prací 

Hodnoceny jsou: 
− správnost, p�esnost, pe�livost p�i výpo�tech, 
− správná interpretace odpov�dí, 
− vyvození pat�i�ných záv�r�. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Žák bude um�t: 

- pracovat s informacemi a vyhodnocovat je, 
- vystihnout jádro problému, 
- vyjád�it vlastní úsudek, 
- získané dovednosti aplikovat v ekonomické praxi, 
- uplat�ovat r�zné metody myšlení p�i �ešení b�žných pracovních úkol� a vhodnou volbou pro-

st�edk� p�ispívat k jejich spln�ní, 
- provád�t reálný odhad p�i �ešení praktického problému, rozvíjet logické myšlení, provád�t 

analýzy a syntézy, dedukce a abstrakce. 

Pr��ezová témata 
Ob�an v demokratické spole�nosti 

− schopnost odolávat myšlenkové manipulaci 
− orientace v masmédiích, jejich využití a kritické hodnocení 
− orientace se v globálních problémech sou�asného sv�ta  
− respektování pluralismu názor�, diskutování o citlivých otázkách a hledání kompromisního 

�ešení 

�lov�k a životní prost�edí 
− osvojení základních princip� šetrného a odpov�dného p�ístupu k životnímu prost�edí 

v osobním i profesním jednání, 
− pochopení souvislosti mezi r�znými jevy v prost�edí a lidskými aktivitami 
− zam��ení na rozvoj dovednosti vyjad�ovat a zd�raz�ovat své názory, zprost�edkovat informa-

ce, obhajovat �ešení problematiky životního prost�edí 

�lov�k a sv�t práce 
− práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací k odpov�dnému 

rozhodování 
− práce s informa�ními médii p�i vyhledávání pracovních p�íležitostí 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
− práce s informacemi a komunika�ními prost�edky 
− využití programového aplika�ního vybavení PC 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

251  

Mezip�edm�tové vztahy:  
− Matematika 
− Informa�ní a komunika�ní technologie 
− Ekonomika 
− Ekonomie 
− Ú�etnictví 
− Písemná a elektronická komunikace 
− Ob�anská nauka 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– uv�domí si d�ležitost informací pro rozho-

dování, 
– posoudí výhody a nevýhody primárních a 

sekundárních dat, 
– zná orgány o statistické služby, 
– zná základní zdroje statistických dat, 
– pracuje se základními statistickými pojmy, 
– chronologicky se�adí �innosti statistických 

prací. 

1. Statistická data, statistické 
    zjiš�ování, etapy statistických 
    prací 
 
 
 

Žák: 
– získá, shromáždí a prov��í údaje, 
– provede t�íd�ní údaj�, 
– výsledky publikuje pomocí   tabulek a vhod-

ných graf�, 
– pracuje s prost�edky informa�ní a komuni-

ka�ní technologie p�i zpracování statistic-
kých dat, 

– provede statistický rozbor a  vhodnou for-
mou ho dovede prezentovat. 

2. Prezentace dat  
– slovní popis 
– tabulky 
– grafy 

 
 
 

Žák: 
– umí vypo�íst charakteristiky  st�ední hodnoty 

a aplikovat je v ekonomické praxi. 

3. St�ední hodnoty 
– aritmetický pr�m�r 
– vážený aritmetický pr�m�r 
– modus, medián 

Žák : 
– umí vypo�íst ukazatele variability a používat 

je v ekonomické praxi. 

4. Ukazatelé variability 
– varia�ní rozp�tí 
– pr�m�rná odchylka 
– relativní pr�m�rná odchylka 
– sm�rodatná odchylka 
– rozptyl, varia�ní koeficient 

Žák: 
– vybere vhodný ukazatel k posouzení soubo-

ru, 
– provádí výpo�ty ukazatel�, 
– zhodnotí výsledky a vyvodí z nich pat�i�né 

záv�ry. 

5. Pom�rní ukazatelé 
– pom�rní ukazatelé struktury 
– pom�rní ukazatelé spln�ní plánu 
– pom�rní ukazatelé vývoje 

32 
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Žák: 
– provádí analytické vyrovnání údaj� �asové 
�ady p�ímkou, ur�uje trend a na jeho základ� 
provádí odhad do budoucna. 

6. �asové �ady a jejich vyhodnocení 
– druhy a význam �asových �ad 
– kumulativní �asové �ady 
– pr�m�r okamžikové �ady 
– vyrovnání �asové �ady p�ímkou 
– sezónnost �asové �ady 

Žák: 
– umí použít r�zné druhy index�  p�i �ešení 

praktických úloh z ekonomické praxe. 

7. Individuální indexy a   souhrnné indexy 
– druhy a význam index� 
– individuální jednoduché indexy 
– individuální složené indexy 
– souhrnné indexy 

8.9 Ú�etnictví 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ú�etnictví 
Kód a název oboru vzd�lávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum  
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 224 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t ú�etnictví spolu s ekonomikou a právem poskytují základ odborného vzd�lávání 
v ekonomickém lyceu, který se svým charakterem (obecné ekonomické kompetence) blíží všeobec-
nému vzd�lání. P�edm�t rozvíjí zejména následující odborné kompetence: 

− ekonomicky myslet a chovat se racionáln� v profesním i osobním život�, 
− samostatn� vyhledávat informace, pracovat s nimi a správn� je interpretovat, 
− kontrolovat výsledky své práce, 
− pracovat s ú�etními a platebními doklady (nap�. bankovní výpisy, platební p�íkazy), 
− orientovat se v prvotní evidenci zam�stnanc� a mezd, 
− ú�tovat základní operace v souvislosti s dlouhodobým majetkem, zásobami, finan�ním  ma-

jetkem, zú�tovacími vztahy, zdroji krytí, 
− ú�tovat náklady a výnosy, vy�íslit a posoudit výsledek hospoda�ení, 
− provést ú�etní uzáv�rku, 
− samostatn� pracovat p�i zachycení ekonomických informací podle pravidel ú�etních standar-

d�,  
− soustavn� sledovat a vyhledávat aktuální informace, 
− sledovat souvislosti mezi ekonomickými jevy a formulovat záv�ry. 

Charakteristika u�iva: 
P�edm�t je za�azen do prvních dvou ro�ník� po 2 vyu�ovacích hodinách, ve t�etím ro�níku 3 vyu�. 
hodiny. Do prvního a druhého ro�níku je za�azeno u�ivo: podstata ú�etnictví, ú�etní doklady, majetek 
a zdroje financování, da�ová evidence, rozvaha, základy ú�tování na syntetických ú�tech. 
T�etí ro�ník rozši�uje u�ivo v oblasti: zásoby, dlouhodobý majetek, krátkodobý finan�ní majetek a 
krátkodobé finan�ní zdroje, zú�tovací vztahy, kapitálové ú�ty, náklady a výnosy, ú�etní uzáv�rka a 
ú�etní záv�rka. 
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Metody výuky: 

Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatk�: 
Metody slovní  

− monologické metody (vysv�tlování, výklad) 
− dialogické metody (rozhovor, diskuse) 
− metody písemných prací 
− metody práce s u�ebnicí, internetem, zákony 

Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák� 
− metody sd�lovací 
− metody samostatné práce žák� 

Metody z hlediska myšlenkových operací 
− postup induktivní (od konkrétního k obecnému) 
− postup deduktivní (od obecného ke konkrétnímu) 

Ve výuce se klade d�raz p�edevším na vytvo�ení teoretického základu ú�etnictví pro budoucí vysoko-
školské studium. Žáci jsou vedeni k vyhledávání aktuálních informací (internet, odborné �asopisy) a 
jejich aplikaci p�i �ešení úkol�. Zjišt�né výsledky se žáci u�í posuzovat z hlediska jejich využití p�i 
�ízení podniku. Žáci si mají vyp�stovat návyk soustavné kontroly a schopnost samostatn� �ešit zadaný 
úkol a nést odpov�dnost za výsledek práce. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Výsledky vzd�lávání hodnotíme pomocí známkování. Hodnoceno bude: 
− písemné zkoušení (posuzuje se správnost, p�esnost, pe�livost p�i provád�ní ú�etních zápis� a 

schopnost samostatné práce žáka), 
− ústní zkoušení (hodnotí se p�esná formulace p�i ústním projevu z hlediska odborné i jazykové 

správnosti), 
− seminární práce, domácí úkoly, aktivita ve výuce. 

P�ínos k rozvoji klí�ových kompetencí a pr��ezových témat: 
Vzd�lávání v ú�etnictví sm��uje k tomu, aby si žáci vytvo�ili tyto ob�anské a klí�ové kompetence: 

− jednali odpov�dn�, samostatn�, aktivn� a iniciativn� ve vlastním zájmu, zájmu organiza-
ce i v zájmu ve�ejném, 

− dbali na dodržování zákon� a pravidel chování (nap�. téma o platebním styku, zú�tova-
cích vztazích a daních), 

− aktivn� se zajímali o politické, hospodá�ské a spole�enské d�ní, 
− chápali význam životního prost�edí pro �lov�ka a organizovali �innost firmy v duchu udrži-

telného rozvoje, 
− um�li myslet kriticky (nap�. p�i vyvozování záv�r� ze souvislých p�íklad�), 
− dokázali zkoumat v�rohodnost informací (nap�. kontrola správnosti ú�etních doklad�), 
− nenechávali sebou manipulovat (nap�. úprava výsledku hospoda�ení na da�ový základ), 
− tvo�ili si vlastní názor a byli schopni o n�m diskutovat, 
− vyjad�ovali se p�im��en� v projevech mluvených i psaných, 
− formulovali své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 

správn�, 
− efektivn� se u�ili a pracovali, 
− využívali ke svému u�ení zkušenosti jiných lidí, u�ili se i na základ� zprost�edkovaných 

zkušeností, 
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− p�ijímali hodnocení výsledk� své práce ze strany jiných lidí, p�im��en� na n� reagovali, p�ijí-
mali radu i kritiku, 

− soustavn� se vzd�lávali, 
− adaptovali se na m�nící se pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je 

ovliv�ovali, 
− p�ijímali a odpov�dn� plnili sv��ené úkoly, 
− pracovali v týmu, podn�covali práci v týmu vlastními návrhy, 
− p�ispívali k vytvá�ení dobrých mezilidských vztah�, 
− �ešili samostatn� b�žné pracovní úkoly, uplat�ovali p�i �ešení r�zné metody myšlení a volili 

prost�edky a zp�soby vhodné k jejich spln�ní, 
− pracovali s informacemi, a to p�edevším s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních 

technologií, 
− provád�li reálný odhad výsledku �ešení praktického p�íkladu. 

Pr��ezová témata 

Ob�an v demokratické spole�nosti 
Cílem je rozvoj klí�ových kompetencí, žáci jsou vedeni k tomu, aby: 

− m�li vhodnou míru sebev�domí, sebeodpov�dnosti a schopnost morálního úsudku; 
− se dovedli orientovat v mediálních obsazích,  kriticky je hodnotit a optimáln� využívat maso-

vá média; 
− dovedli jednat s lidmi, diskutovali o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledali kom-

promisní �ešení. 

�lov�k a životní prost�edí 
Hlavním cílem je vést žáky k tomu, aby: 

− si osvojili základní principy šetrného a odpov�dného p�ístupu k životnímu prost�edí 
v osobním a profesním jednání; 

− si osvojili zásady zdravého životního stylu a v�domí odpov�dnosti za své zdraví. 

�lov�k a sv�t práce 
Hlavním cílem je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi pro úsp�šné uplatn�ní na trhu práce a pro 
budování profesní kariéry. Uskute��ování tohoto cíle p�edpokládá: 

− vést žáky k tomu, aby si uv�domili zodpov�dnost za vlastní život, význam vzd�lání a celoži-
votního u�ení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu; 

− seznámení žák� s alternativami profesního uplatn�ní po absolvování studovaného oboru vzd�-
lání; 

− nau�it žáky vyhledávat a posuzovat informace o vzd�lávací nabídce, orientovat se v ní a posu-
zovat ji z hlediska svých p�edpoklad� a profesních cíl�; 

− vysv�tlit žák�m základní aspekty pracovního pom�ru i soukromého podnikání, nau�it je pra-
covat s p�íslušnými právními p�edpisy. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Cílem je: 

− nau�it žáky pracovat s prost�edky informa�ních a komunika�ních technologií a efektivn� je 
využívat p�i zpracování informací jak v pr�b�hu vzd�lávání, tak p�i výkonu povolání. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ekonomika 
− Informa�ní technologie 
− Právo 
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− Ekonomická cvi�ení 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vysv�tlí podstatu zpracování informací 

v ú�etnictví, 
– orientuje se v zákon� o ú�etnictví. 

1. Podstata ú�etnictví 
– podstata, význam a funkce ú�etnictví 
– zp�soby vedení evidence podnikatelské 
�innosti 

Žák: 
– ov��í náležitosti, 
– provede likvidaci ú�etních doklad�. 

2. Ú�etní doklady 
– význam a druhy ú�etních doklad� 
– náležitosti, vyhotovování, ob�h 

Žák: 
– správn� ur�í majetek podniku a zdroje finan-

cování majetku, 
– stanoví typ inventury a vyhotoví inventurní 

soupis. 

3. Majetek a zdroje financování 
– majetek a jeho formy 
– zdroje financování majetku 
– inventura majetku a závazk� 

Žák: 
– ur�í osoby oprávn�né vést da�ovou evidenci, 
– vede da�ovou evidenci. 

4. Da�ová evidence 
– evidence p�íjm� a výdaj� u neplátc� 

DPH 
Žák: 

– sestaví jednoduchou rozvahu, 
– objasní vztahy mezi aktivy a pasivy, 
– ur�í zm�ny, ke kterým došlo u rozvahových 

položek, 
– zachytí zm�ny na ú�tech, 
– dokáže aplikovat podvojný zápis, 
– objasní souvislost mezi syntetickou a analy-

tickou evidencí, 
– �eší jednoduché p�íklady. 

5. Základy podvojného ú�etnictví 
– rozvaha 
– zm�ny rozvahových položek 
– rozvahové ú�ty 
– výsledkové ú�ty 
– podvojný zápis, obraty a z�statky 
– syntetická a analytická evidence 

Žák: 
– vyhotoví pokladní doklady, vede pokladní 

knihu, 
– ú�tuje základní operace v syntetické eviden-

ci, 
– ú�tuje podle výpis� z bankovních ú�t� a po-

kladních doklad�, 
– vysv�tlí podstatu DPH u plátce a neplátce, 

provádí výpo�ty a ú�tuje DPH na vstupu a 
výstupu. 

6. Základy ú�tování na syntetických 
ú�tech 

– finan�ní majetek (10) 
– DPH (6) 

64 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání  a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– používá ú�etní doklad jako zdroj informací 

pro stanovení zm�n u rozvahových a výsled-
kových položek, 

– vyhotoví odpovídající ú�etní doklady, 
– ú�tuje základní operace v syntetické eviden-

ci, 
– vymezí základní analytické evidence. 

1. Základy ú�tování na syntetických 
ú�tech 

– materiál 
– zboží 
– dlouhodobý majetek 
– ú�tování mezd 
– výkony podniku 
– náklady a výnosy 

Žák: 
– orientuje se v právních normách upravujících 

ú�etnictví v �R i EU, 
– pracuje s ú�tovou osnovou, 
– používá inventarizaci jako nástroj kontroly, 
– opravuje ú�etní zápisy v souladu se zákonem 

o ú�etnictví. 

2. Ú�etní technika a právní úprava ú�et-
nictví 

– organizace ú�etnictví 
– ú�etní zápisy 
– ú�etní knihy 
– zákon o ú�etnictví a provád�cí vyhláška 
– mezinárodní ú�etní standardy 

Žák: 
– zpracovává ú�etní agendu podle ú�etních 

doklad�, 
– poskytuje informace pro �ízení podniku. 

3. Souvislý p�íklad 

Žák: 
– vede da�ovou evidenci u plátc� DPH, 
– vypo�te da� z p�íjm� fyzických osob. 

4. Da�ová evidence 

64 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– ú�tuje zp�sobem A podle doklad�, 
– vyhotoví ú�etní doklady a vede analytickou 

evidenci, 
– posoudí vhodnost volby zp�sobu ú�tování a 

oce�ování zásob. 

1. Zásoby 
– oce�ování 
– materiál 

Žák: 
– ú�tuje podle doklad� – po�ízení, vy�azení, 
– vyhotoví ú�etní doklady a vede analytickou 

evidenci, 
– posoudí vhodnost volby zp�sobu odepisová-

ní. 

2. Dlouhodobý majetek 
– dlouhodobý hmotný majetek 
– dlouhodobý nehmotný majetek 

Žák: 
– vyhotoví pokladní doklady, 
– ú�tuje podle pokladních doklad� a bankov-

ních výpis�. 

3. Krátkodobý finan�ní majetek a krátko-
dobé finan�ní zdroje 

– pokladna a ceniny 
– bankovní ú�ty a úv�ry 

Žák: 
– zpracuje faktury, vede knihy faktur a ú�tuje 

nákup a prodej v cizí m�n�, 
– ú�tuje DPH na vstupu a výstupu p�i obcho-

dování v tuzemsku, v EU a s t�etími zem�mi, 
– vyhotoví doklady pro zaú�tování mezd, 
– ú�tuje mzdy, zákonné pojišt�ní a da� 

z p�íjm� ze závislé �innosti, 
– ú�tuje da�ové povinnosti a jejich úhrady. 

4. Zú�tovací vztahy 
– ú�tování krátkodobých pohledávek a 

závazk� z obchodního styku 
– zam�stnanci 
– ú�tování daní 

96 
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Žák: 
– vysv�tlí význam vlastních a cizích zdroj� a 

d�sledky jejich použití pro financování, 
– vypo�te výši vlastního kapitálu. 

5. Kapitálové ú�ty 
– charakteristika vlastních a cizích zdroj� 

financování 
– rozd�lování výsledku hospoda�ení 

Žák: 
– aplikuje zásady ú�tování náklad� a výnos�, 
– ú�tuje náklady a výnosy ve finan�ním ú�et-

nictví, 
– posoudí náklady a výnosy z hlediska da�o-

vého, 
– vysv�tlí význam �asového rozlišení pro 

správné zjišt�ní výsledku hospoda�ení, 
– ú�tuje �asové rozlišení náklad� a výnos�. 

6. Náklady a výnosy 
– ú�tování náklad� a výnos� 
– �asové rozlišení náklad� a výnos� 

Žák: 
– používá inventarizaci jako nástroj kontroly 

v�cné správnosti ú�etnictví, 
– vypo�te hrubý ú�etní výsledek hospoda�ení 

v �len�ní pot�ebném pro ú�etní výkazy a 
transformuje jej na da�ový základ a dále 
upravuje základ dan�, 

– uzav�e rozvahové a výsledkové ú�ty. 

7. Ú�etní uzáv�rka 
– inventarizace 
– uzáv�rkové operace 
– zjišt�ní výsledku hospoda�ení 
– výpo�et da�ové povinnosti 
– uzav�ení ú�t� 

Žák: 
– orientuje se v ú�etních výkazech. 

8. Ú�etní záv�rka 
– ú�etní výkazy 

8.10 Maturitní seminá� ze spole�enských v�d 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Maturitní seminá� ze spole�enských v�d 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Maturitní seminá� ze spole�enských v�d shrnuje poznatky ze sociologie, psychologie, politologie a 
spole�enské kultury. Je východiskem pro �adu p�edm�t�, zabývajících se �lov�kem a lidskými zdroji 
ve vztahu k práci a podnikání. Cílem p�edm�tu je využití klí�ových personální a sociálních dovedností 
pro osobní život i podnikatelskou praxi. 

Charakteristika u�iva: 
U�ivo je zam��eno na prohloubení spole�enskov�dních disciplín, klade d�raz na modelové situace, 
rozvíjí pov�domí o zpracování projekt�. Nedílnou sou�ástí u�iva je aktualizace a rozbor spole�ensko-
v�dních a politických událostí, mediální politika a testovací úlohy jako p�íprava na p�ijímací �ízení 
vysokých škol. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  4. ro�ník 1 hodina/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Výuka v seminá�i sm��uje k posilování sebed�v�ry, odolnosti v��i stresu a odpov�dnosti za své jed-
nání, toleranci a solidarit�. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− opakování u�iva 
− práci žák� s verbálními texty a audiovizuálními pom�ckami 
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− prezenta�ní schopnosti 
− diskusi se žáky 
− analýzu problému 
− práci ve skupinách 

Hodnocení výsledk� žák�: 

P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 
− porozum�ní poznatk�m, 
− schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
− �ešení modelových situací dle zadání, 
− zpracování a rozbor referát�, 
− dovednost výstižn� formulovat své názory, 
− p�ípravu projektové dokumentace na ur�ené téma, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Spole�enskov�dní seminá� rozvíjí komplexní mediální gramotnost, komunika�ní dovednosti, kritické 
myšlení a schopnost �ešit praktické úkoly. Absolvent bude schopen aktivn� a efektivn� �ešit problé-
mové situace, využívat mediálních prost�edk� p�i prezentaci svých názor�, rozvíjet podnikatelské do-
vednosti, vhodn� argumentovat p�i diskusi a využívat spolupráce k dosažení svých cíl�. 

Pr��ezová témata 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil základní hodnoty a principy demokracie, 
− um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života, 
− respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování, 
− dokázal se orientovat v sociálních vztazích, 
− respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− poznával sv�t a u�il se mu porozum�t, 
− cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí, 
− pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací, 
− um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program�, 
− dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli,  
− vážil si hodnot lidské práce , 
− byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin, 
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− objasnil základní aspekty ekonomické situace státu, 
− popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Spole�enská kultura 
− Sociologie 
− Politologie 
− Psychologie 
− Právo 
− Ekonomika 

 

II. Rozpis u�iva – 4.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
– dokáže vymezit faktory socializa�ního pro-

cesu, 
– je schopen charakterizovat formy pospoli-

tého života, 
– dokáže se orientovat v pojmech spolupráce, 

soupe�ení, 
– je schopen efektivní týmové spolupráce 
– dokáže rozlišit sociáln� patol. jevy, 
– umí vymezit soc. strukturu �eské spole�-

nosti, popsat sociální klima. 

1. �lov�k v lidském spole�enství 
– socializa�ní faktory 
– formy pospolitosti 
– týmová spolupráce 
– sociáln� patologické jevy 
– �eská spole�nost 

 

Žák: 
– je schopen analyzovat aktiva�ní a motiva�-

ní vlastnosti, charakter a schopnosti v�etn� 
inteligence, 

– správn� vyhodnotí emo�ní projevy, 
– dokáže posoudit zvyklosti a tendence 

ovliv�ující prožívání, 
– porozumí zp�tné vazb�, 
– dokáže analyzovat komplimenty, 
– je schopen odolávat manipulativnímu cho-

vání, 
– je odolný v��i stresu a zát�žovým situacím, 
– aplikuje asertivní chování v pracovním 

procesu. 

2. Psychologie 
– aktiva�ní a motiva�ní proces 
– charakterové vlastnosti 
– výkonové vlastnosti 
– city 
– prožívání jako proces 
– význam zp�tné vazby 
– zát�žové situace 
– typologie chování 

Žák: 
– popíše a charakterizuje soudobé problémy 

sv�ta, 
– objasní postavení �eské republiky 

v Evrop�, 
– charakterizuje priority EU, 
– vysv�tlí zapojení �R do mezinárodních 

struktur, 
– dovede specifikovat nejvýznamn�jší mezi-

národní organizace, 
– je schopen se orientovat v zásadních otáz-

kách mezinár. politiky, 
– debatuje o projevech globalizace. 

3. Soudobý sv�t 
– globální problémy 
– �eská republika a Evropská unie 
– struktura EU, NATO a OSN 
– mezinárodní vztahy a diplomacie 

Žák: 
– dokáže respektovat základní pravidla spo-

le�enské etikety, 

4. Spole�enská kultura 
– p�edstavování 
– oslovování 

32 
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– rozvíjí ohleduplnost, zdvo�ilost, odpov�d-
nost, sebekriti�nost, 

– angažuje se pro obecné dobro a pomoc ji-
ným lidem. 

– chování v dopravních prost�edcích 
– etiketa stolování 
– chování na ve�ejnosti 

Žák: 
– dokáže identifikovat priority projektu, for-

mální kritéria, 
– je schopen zpracovat žádost,  
– orientuje se v projektové dokumentaci (bi-

laterální a multilat. projekty), 
– dokáže specifikovat plánované aktivity, 

rozd�lení úkol�, evaluaci, diseminaci,  
– je schopen reáln� stanovit rozpo�et projek-

tu a jeho kontrolní mechanismus. 

5. Projektové �ízení 
– hlavní zásady projektové dokumentace 
– zpracování žádosti 
– kritéria rozpo�tu 
– vyhodnocení projektu 

8.11 Metodika �innosti pr�vodce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Metodika �innosti pr�vodce 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Obecným cílem p�edm�tu je vést žáky k identifikaci potenciálních zákazník�, um�t rozlišit klasifikaci 
pr�vodc�, být schopen zpracovat itinerá�e a kalkula�ní listy, dokázat �ešit modelové situace. 

Charakteristika u�iva: 
Žáci umí specifikovat pr�vodcovskou �innost, dokážou vysv�tlit pracovní nápl� delegáta, vedoucího 
zájezdu a animátora, jsou schopni správn� �ešit modelové situace, umí zpracovávat itinerá�e, jsou p�i-
praveni �ešit problémové situace s klienty. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  3. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žáci dokážou p�esv�d�it anonymního zákazníka o správnosti výb�ru zájezdu, umí respektovat práva a 
povinnosti klient�, kladou d�raz na verbální i neverbální projevy p�i propagaci produktu. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− práci s katalogy, mapami, fotodokumentací a internetem, 
− prezenta�ní schopnosti, 
− schopnost dialogu s klientelou, 
− tvorbu optimálních itinerá�� v�etn� kalkulace cen zájezd�, 
− práce ve skupinách, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu. 
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Hodnocení výsledk� žák�: 

P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 
− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− analýzu �innosti cestovní kancelá�e a cestovní agentury, 
− zpracování a rozbor referát�, 
− �ešení modelových situací, tvorbu itinerá�� zájezdu, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
− schopnost komunikace s klientelou, 
− správné použití odborné terminologie z cestovního ruchu. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Žáci dovedou vyhodnocovat modelové situace v�etn� mimo�ádných událostí v kontaktu s klientelou.  

Pr��ezová témata 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− se stal slušným a odpov�dným ob�anem demokratického státu, 
− jednal uvážliv�, kriticky myslel a nenechal sebou manipulovat, 
− dokázal v�cn� a správn� obhajovat své názory na politické, ekonomické, sociální a etické 

otázky. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− usiloval o rozvoj zdravého životního stylu, 
− se stal hospodárným ob�anem státu, 
− podporoval ekologické aktivity a využívání alternativních zdroj� energie, 
− pe�oval o hodnoty lidské práce a zanechal po sob� n�co pozitivního. 

Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal využívat ICT technologie p�i p�íprav� a realizaci praktických dovedností, 
− byl schopen správn� vyhledávat a analyzovat informace pomocí internetu, 
− zvyšoval po�íta�ovou gramotnost p�i p�íprav� a realizaci prezenta�ních aktivit. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil vzájemné souvislosti a principy tržního hospodá�ství, 
− získal klí�ové kompetence pot�ebné pro výkon povolání a další studium, 
− byl schopen uplatnit své teoretické schopnosti a praktické dovednosti na trhu práce, 
− posiloval sebev�domí, toleranci a odolnost v��i zát�žovým situacím. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Geografie cestovního ruchu 
− Ekonomika cestovního ruchu 
− D�jiny um�ní 
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− Psychologie 
− Spole�enská kultura 
− Anglický jazyk (terminologie z oblasti cestovního ruchu) 

 

II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
– dovede charakterizovat osobnost pr�vodce, 
– je schopen upozornit na psychologické 

aspekty �innosti pr�vodce �i delegáta, 
– je schopen p�ipravit pracovní agendu, vy-

hodnotit a vyú�tovat zájezd, 
– dovede rozlišit kategorizaci pr�vodc�, 
– zná základní pravidla odm��ování pr�vod-

ce �i delegáta. 

1. Profil pr�vodce cestovního ruchu 
– profil osobnosti pr�vodce 
– typologie pr�vodc� CR 
– hlavní �innosti pr�vodce 
– odm��ování pr�vodce 

Žák: 
– dokáže zpracovat informa�ní minimum, 
– ovládá psychologickou i chronologickou 

p�ípravu na akci cestovního ruchu, 
– ovládá techniku p�id�lení zájezdu, 
– dokáže manipulovat s doklady a pen�žními 

prost�edky, 
– umí sestavit itinerá�e v�etn� kalkula�ních 

list�. 

2. Pracovní agenda pr�vodce 
– sestavení informa�ního minima 
– psychologická a chronologická p�íprava 
– itinerá�e a kalkula�ní listy 

Žák: 
– je schopen plnit své povinnosti p�i p�evzetí, 

v pr�b�hu a po ukon�ení zájezdu, 
– je schopen vyhodnotit typologii ú�astník� 

zájezdu, 
– dokáže efektivn� komunikovat s klienty, 
– je schopen spolupracovat s cestovní kance-

lá�í i jinými delegáty a pr�vodci. 

3. Základní povinnosti pr�vodce a delegáta 
– povinnosti pr�vodc� a delegát� 
– typologie ú�astník� CR 
– spolupráce delegát� s cestovní kancelá�í 

32 

8.12 Technika cestovního ruchu 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Technika cestovního ruchu 
Kód a název oboru vzd�lávání:  78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  64 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2009 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Žáci ovládají odbornou terminologii cestovního ruchu a jsou schopni charakterizovat základní i dopl�-
kové služby cestovního ruchu. Žáci umí sestavit balí�ek služeb jako nabídku produkt� pro klienty.  

Charakteristika u�iva: 
Žáci umí vysv�tlit �innost cestovních kancelá�í a cestovních agentur, získají dovednost zpracovat pro-
gram pobytových �i poznávacích zájezd� v�etn� anima�ních program�, dovedou se orientovat 
v problematice pojišt�ní a cestovní dokumentace. 
Po�et vyu�ovacích hodin:  3. ro�ník 1 h/týden 
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 4. ro�ník 1 h/týden 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žáci dokážou p�esv�d�it anonymního zákazníka o správnosti výb�ru zájezdu, umí respektovat práva a 
povinnosti klient�, kladou d�raz na verbální i neverbální projevy p�i propagaci produktu. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

− práci žák� s verbálními texty, 
− multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor), 
− prezenta�ní schopnosti, 
− schopnost dialogu s klientelou, 
− práce ve skupinách, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 
− ústní a písemné vyjad�ování, 
− porozum�ní poznatk�m z oblasti cestovního ruchu, 
− �ešení alternativních písemných úloh, 
− analýzu �innosti cestovní kancelá�e a cestovní agentury, 
− schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života, 
− zpracování a rozbor referátu, 
− pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka, 
− schopnost používat relevantní informace p�i diskusích, 
− správné použití odborné terminologie z cestovního ruchu. 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Posilovat rozvoj komunika�ních dovedností, analyzovat p�ání klienta a doporu�it alternativy správné 
volby, schopnost orientovat se na sou�asném trhu cestovního ruchu. 

Pr��ezová témata 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

− se stal slušným a odpov�dným ob�anem demokratického státu, 
− jednal uvážliv�, kriticky myslel a nenechal sebou manipulovat, 
− dokázal v�cn� a správn� obhajovat své názory na politické, ekonomické, sociální a etické 

otázky. 

�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

− usiloval o rozvoj zdravého životního stylu, 
− se stal hospodárným ob�anem státu, 
− podporoval ekologické aktivity a využívání alternativních zdroj� energie, 
− pe�oval o hodnoty lidské práce a zanechal po sob� n�co pozitivního. 
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Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

− dokázal využívat ICT technologie p�i p�íprav� a realizaci praktických dovedností, 
− byl schopen správn� vyhledávat a analyzovat informace pomocí internetu, 
− zvyšoval po�íta�ovou gramotnost p�i p�íprav� a realizaci prezenta�ních aktivit. 

�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

− pochopil vzájemné souvislosti a principy tržního hospodá�ství, 
− získal klí�ové kompetence pot�ebné pro výkon povolání a další studium, 
− byl schopen uplatnit své teoretické schopnosti a praktické dovednosti na trhu práce, 
− posiloval sebev�domí, toleranci a odolnost v��i zát�žovým situacím. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Geografie cestovního ruchu 
− Ekonomika cestovního ruchu 
− D�jiny um�ní 
− Psychologie 
− Spole�enská kultura 
− Anglický jazyk (terminologie z oblasti cestovního ruchu) 

II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– dokáže specifikovat podstatu a zvláštnosti 

dopravních, stravovacích a ubytovacích slu-
žeb, 

– umí vysv�tlit vztah dopravy a cestovního 
ruchu, 

– dokáže charakterizovat dopravní ceniny po-
užívané v letecké, silni�ní, železni�ní a 
vodní doprav�, 

– je schopen rozlišit kategorie ubytovacích 
za�ízení, 

– dovede pe�ovat o hosty v ubytovacím za�í-
zení, 

– umí charakterizovat význam stravovacích 
služeb cestovního ruchu, 

– má poznatky o národní a sv�tové gastrono-
mii. 

1. Podstata, charakteristika a klasifikace 
služeb cestovního ruchu 

– komplexnost služeb cestovního ruchu 
– dopravní služby 
– ubytovací služby 
– stravovací služby 

 

Žák: 
– dokáže klasifikovat organizátory a zpro-

st�edkovatele cestovního ruchu z hlediska 
p�edm�tu �innosti, 

– umí specifikovat �innost vysílajících a p�i-
jímajících cestovních kancelá�í, 

– ovládá organiza�ní strukturu cestovní kan-
celá�e a agentury, 

– dokáže sestavit produkt cestovních kancelá-
�í ve form� r�zných služeb, 

– ovládá náležitosti cestovní smlouvy, 

2. Klasifikace cestovních kancelá�í a ces-
tovních agentur 

– klasifikace cestovních kancelá�í 
– organiza�ní struktura CK 
– spolupráce CK 
– produkt CK 
– cestovní smlouva 
–  
– formy zájezd� 
– analýza katalog� 

32 
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– umí rozlišit zájezdy dle specifických kritérií 
– dokáže pracovat s katalogy. 

 
 

II. Rozpis u�iva – 4.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák:  
– dovede objasnit význam poskytování láze�-

ských služeb, 
– umí charakterizovat základní služby jako 

sou�ást lé�ebného režimu, 
– dovede vysv�tlit význam kongresových 

akcí, zejména pak jejich obsah a propaga�-
ní ú�inek, 

– je schopen vymezit zvláštnosti služeb ven-
kovské turistiky ve vztahu k pot�ebám jeho 
ú�astník�. 

1. Láze�ská, kongresová a venkovská turis-
tika 

– láze�ské služby 
– kongresová turistika 
– venkovská turistika 

 

Žák: 
– umí identifikovat druhy pojišt�ní, 
– dovede vysv�tlit postup p�i �ešení pojistné 

události, 
– je schopen informovat o významu cestov-

ních doklad� ú�astník� zahrani�ního ces-
tovního ruchu, 

– dovede vymezit význam poskytování sm�-
nárenských služeb, kurzovního lístku, ná-
kupu, prodeje a sm�ny pen�žních prost�ed-
k� v cizí m�n�. 

2. Pojišt�ní v cestovním ruchu, cestovní 
doklady a sm�nárenské služby 

– pojišt�ní v cestovním ruchu a jeho druhy 
– cestovní doklady 
– sm�nárenské služby 
– nákup a prodej pen�žních prost�edk� 

v cizí m�n� 

Žák: 
– dovede charakterizovat význam seniorské-

ho cestovního ruchu, dobrodružného ces-
tovního ruchu, 

– je schopen vymezit anima�ní �innosti, 
– dovede vysv�tli význam marketingu 

v cestovním ruchu, 
– dokáže vymezit hlavní destinace cestovního 

ruchu v �R, památky UNESCO a perspek-
tivní oblasti rozvoje region�. 

3. Ostatní druhy cestovního ruchu 
– seniorský CR 
– adrenalinové formy CR 
– m�stský CR 
– poutní turistika 
– animace 
– památky UNESCO v �eské republice 

32 
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9 U�ební plány oboru Podnikání 
9.1 �eský jazyk a literatura 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: �eský jazyk a literatura 
Kód a název oboru vzd�lávání :  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   denní 
Celková hodinová dotace:  256 
Forma vzd�lávání:    dálková 
Celková hodinová dotace:    90 hodin 
Platnost u�ební osnovy:   od 1. 9. 2011 po�ínaje prvním ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 

- rozvíjení komunika�ní kompetence žák� 
- užívání jazyka jako prost�edku k dorozumívání a myšlení 
- p�ijímání, sd�lování a vým�na informací 
- správná aplikace pravidel �eského jazyka 
- utvá�ení kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám, snaha p�ispívat k jejich tvor-

b� a ochran� 
 
Charakteristika u�iva: 
 Obsah p�edm�tu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzd�lávání v �eském jazyce. U�ivo je 
rozd�leno do t�í �ástí – zdokonalování jazykových v�domostí a dovedností, komunika�ní a slohová 
výchova, práce s textem získávání informací.  
 Žáci se nau�í d�sledn� odlišovat spisovný a nespisovný jazyk, seznámí se s jazykov�dou, je-
jími disciplínami a teorií, zvládnou obecn� historický vývoj �eštiny, obecné poznatky o jazyce, za�le-
n�ní �eštiny do systému jazyk�, seznámí se základními pojmy fonetiky a poznatky fonetiky uplat�ují 
v praxi, zvládnou �eský pravopis, tvarosloví, skladbu i stylistiku. Nau�í se prakticky užívat slohové 
styly a postupy psané i mluvené, zvládnou práci s textem a informacemi. 
 Výuka literární výchovy vychází z obsahového okruhu RVP – Estetické vzd�lávání. U�ivo je 
rozvrženo do t�í �ástí – um�ní a literatura, práce s literárním textem a kultura.  
U�ivo navazuje na znalosti z p�edchozích vzd�lávacích za�ízení,  a upev�uje je. D�raz je kladen na 
práci s textem, �etbu a aktivitu v hodinách. 
 
Po�et vyu�ovacích hodin: 
 denní forma    1. a  2. ro�ník  4 h/týden 
 dálková forma  1., 2. a 3. ro�ník 30 h/ rok 
 
 
Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Vzd�lávání sm��uje k tomu, aby žáci: 

- uplat�ovali �eský jazyk v rovin� recepce, reprodukce a interpretace 
- užívali jazykových v�domostí a dovedností v praktickém život�, vyjad�ovali se srozumiteln� a 

souvisle, formulovali a obhajovali své názory 
- získávali a kriticky hodnotili informace z r�zných zdroj� a p�edávali je vhodným zp�sobem 

s ohledem na jejich uživatele 
- chápali jazyk jako jev, v n�mž se odráží historický a kulturní vývoj národa 
- chápali význam kultury osobního projevu pro spole�enské a pracovní uplatn�ní 
- získali p�ehled o kulturním d�ní 
- p�istupovali s tolerancí k estetickému cít�ní, vkusu a zájmu druhých lidí 
- uv�domovali si vliv prost�edk� masové komunikace na utvá�ení kultury 
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Výukové strategie (pojetí výuky): 
 Výuka je vedena formou výkladu a práce s u�ebnicí, využívají se aktuální podn�ty, žáci jsou 
vedeni k samostatnosti, odpov�dnosti a kultu�e osobního projevu. V hodinách jsou využívány slovní-
ky, jazykové p�íru�ky, ukázky text� zam��ených na stylistická cvi�ení. D�raz je kladen na práci 
s textem. V literární výchov� je základem interpretace �etba um�leckých d�l, která je dopln�na po-
znatky z literární historie a teorie literatury.V hodinách žáci diskutují o p�e�tených knihách, porovná-
vají je s dalším um�leckým zpracováním  d�l – filmy, divadelními p�edstaveními, televizními inscena-
cemi.Žáci pracují s pracovními listy. pracovními listy. 
 
Hodnocení výsledk� žák�: 
 Hodnocení se �ídí platným klasifika�ním �ádem uvedeným ve školním �ádu. 
Žáci jsou hodnoceni formou ústního a písemného zkoušení – formou jazykových test�, diktát�, jazy-
kových rozbor�, slohových prací a mluvnických cvi�ení, které jsou známkovány , pop�. bodovány. 
Hodnotí se verbální projevy i formou mluvních cvi�ení, referát� a diskusí.  Hodnoceny jsou pí-
semné práce, p�edevším slohové práce školní a domácí, diktáty, jazykové rozbory, testy a mluvní cvi-
�ení. 
 V hodinách literatury jsou žáci rovn�ž zkoušeni ústn�.  
 

Dosažený pr�m�r Hodnocení 
100 - 90 % 1 

89 - 75 % 2 

74 - 54 % 3 

53 - 41 % 4 

40 – 0 % 5 
 
Mezip�edm�tové vztahy: 
Psaní a elektronická komunikace  - úprava písemností 
Matematika – porozum�ní text�m, graf�m, orientovat se v tabulkách 
Ostatní p�írodov�dné p�edm�ty - znalosti, použitelné ve slohu 
 
Klí�ové kompetence 
Z hlediska klí�ových kompetencí se klade d�raz na to, aby žák: 

- um�l srozumiteln� a souvisle formulovat své myšlenky, a to v ústní i písemné podob� – k rozví-
jení t�chto kompetencí dochází prost�ednictvím mluvních cvi�ení a písemných prací 

- dovedl využívat jazyka jako prost�edku p�ijímání a vým�n� informací 
- vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu 
- zajímal o celosv�tové kulturní a spole�enské d�ní 
- chápal minulost a sou�asnost svého národa v celosv�tovém kontextu 
- uznával národní tradice 

 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník, denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dotace 
Žák: 

− rozlišuje spisovný a hovorový jazyk, dialek-
ty a stylov� p�íznakové jevy; ve vlastním 
projevu volí prost�edky adekvátní komuni-
ka�ní situaci 

− používá jazyk dle situace 
− �ídí se zásadami spisovné výslovnosti 
− uplat�uje znalosti �eského pravopisu 
− využívá poznatk� z tvarosloví 
− rozlišuje mluvnické kategorie 
− ovládá mluvnické kategorie jednotlivých 

Zdokonalování jazykových v�domos-
tí a dovedností  
− obecné poznatky o jazyce 
− kultura �e�i a její význam pro �lo-

v�ka 
− zvuková stránka �e�i 
− hlavní zásady spisovné výslovnosti  
− opakování pravopisu  
− mluvnické kategorie jmen 
− sklo�ování podstatných a p�ídav-

ných jmen; zájmen �íslovek 
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ohebných slovních druh� 
− rozpozná neohebné slovní druhy  
− rozlišuje odbornou terminologii od b�žné 

slovní zásoby 
 

− slovesa 
− neohebné slovní druhy 
 

Žák: 
− orientuje se v problematice stylistiky 
− rozliší jednotlivé funk�ní styly 
− ur�í dané slohové postupy a útvary a vhod-

n� je použije 
− rozliší slohové �initele subjektivní a objek-

tivní 
− napíše na základ� shromážd�ných poznatk� 

vypravování 
− pojmenuje krátké informa�ní útvary a pou-

žije je v ústním �i písemné projevu 
− sestaví inzerát a odpoví na n�j 
− vytvo�í zápis z porady 
− osvojí si principy kultivovaného vyjad�ová-

ní 
− rozliší a použije monologické a dialogické 

prost�edky 
− zd�vod�uje svá stanoviska a zdokonaluje 

kulturu osobního mluveného projevu 
− sestaví osobní i ú�ední dopis, chápe jejich 

specifika 
− sestaví žádost a strukturovaný životopis 
 

Komunika�ní a slohová výchova 
− obecné pou�ení o slohu  
− funk�ní styly  
− slohové postupy a slohové útvary 
− slohotvorní �initelé subjektivní a 

objektivní 
− vypravování, slohová práce a 

oprava 
− krátké informa�ní útvary 
− inzerát a odpov�� na n�j, referát a 

zápis z porady 
− mluvené projevy 
− vyjad�ování p�ímé a zprost�edko-

vané 
− prost�edky monologické a dialo-

gické 
− dopisy osobní, ú�ední 
− žádost, životopis 
 

 

− žák na p�íkladech objasní výsledky lidské 
�innosti z r�zných oblastí um�ní 

− orientuje se v literárních památkách probí-
raných období 

− uvede hlavní literární sm�ry, období a jejich 
významné  p�edstavitele v �eské a sv�tové 
literatu�e 

− prohloubí si poznatky o nejstarších dílech 
sv�tové literatury 

− vyjád�í vlastní prožitky z daných um�lec-
kých d�l 

− charakterizuje problematiku daných období 
− uv�domuje si význam práce našich národ-

ních buditel� 
− prohloubí si znalosti o významných  p�ed-

stavitelích �eského a sv�tového romantismu 
a realismu 

− charakterizuje literární sm�ry a jejich p�ed-
stavitele, �asov� je za�adí do literárn� histo-
rického kontextu 

− porovná �eskou a sv�tovou literaturu 
v daných obdobích 

Literatura a um�ní 
− um�ní jako specifická výpov�� o 

skute�nosti 
− starov�ké orientální literatury 
− antická literatura 
− po�átky �eského písemnictví a 

st�edov�ká literatura 
− evropská renesance, humanismus 
− baroko 
− klasicismus a osvícenství 
− preromantismus 
− národní obrození 
− sv�tový a �eský romantismus 
− po�átky realismu v �eských zemích  
− realismus ve sv�tové literatu�e 
− májovci, ruchovci, lumírovci 
− kritický realismus v �eských ze-

mích 
 

 

− samostatn� zpracuje informace 
− má p�ehled o knihovnách a jejich službách 
− rozumí obsahu textu a dovede ho reprodu-

kovat 
− orientuje se v základech teorie literatury 

Práce s textem a získávání informací 
− základy informa�ní v�dy 
− knihovny a jejich služby 
− rozbor a reprodukce textu 
− �etba a interpretace literárního tex-

tu 
− základy teorie literatury 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník, denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dotace 
Žák: 

− umí použít �eské ekvivalenty ke slov�m ci-
zího p�vodu  

− orientuje se ve slovnících 
− používá vhodn� slovní zásobu 
− provede slovotvornou analýzu slova 
− ur�í druhy v�t dle daných kritérií 
− ur�í v�tné �leny 
− rozliší souv�tí 
− použije správnou interpunkci ve v�t� jedno-

duché i souv�tí 
− použije správn� nonverbální prost�edky 

komunikace 

Zdokonalování jazykových v�do-
mostí a dovedností  
− slovní zásoba a její rozvrstvení 
− obohacování slovní zásoby 
− praktické rozvíjení slovní zásoby 
− slovotvorba 
− p�ejímání slov z cizích jazyk� 
− v�ta jednoduchá a souv�tí 
− v�tná skladba 
− v�ty jedno�lenné 
− interpunkce 
− komplexní jazykové rozbory 
− nonverbální prost�edky komuni-

kace 

 

Žák: 
− osvojuje si principy a normy kultivovaného 

vyjad�ování 
− vhodn� se prezentuje a zdokonaluje  
− zd�vod�uje svá stanoviska , vhodn� argu-

mentuje 
− rozlišuje textové vzorce a vhodn� je použije 
− napíše charakteristiku na dané téma 
− shromáždí a zpracuje informace pro vytvo-

�ení popisu 
− napíše slohovou práci – úvahu 
− vytvo�í drobné publicistické útvary,  
− v�etn� reklamy 
− vytvo�í písemné projevy se správnou gra-

fickou i formální úpravou 

Komunika�ní a slohová výchova 
− textové vzorce 
− charakteristika 
− popis a druhy popisu 
− popis prostý 
− odborný popis 
− popis pracovního postupu 

 

− prohloubí si znalosti o významných p�ed-
stavitelích �eského a sv�tového realismu 

− vyjád�í vlastní prožitky z p�e�tených d�l 
− charakterizuje hlavní literární sm�ry a jejich 

p�edstavitele, �asov� je za�adí do literárn� 
historického kontextu 

− porovná �eskou a sv�tovou literaturu 
v daném období, zejména v období  sv�to-
vých válek 

− interpretuje vybraná �eská a sv�tová díla 

Literatura a um�ní 
− moderní sv�tová literatura 
− �eská literární moderna 
− generace bu�i�� 
− sv�tová literatura 1. pol. 20. století 
− proletá�ská literatura 
− �eská mezivále�ná próza 
− sv�tová literatura 2. pol. 20. století 

a sou�asnosti 
− �eská literatura 2. pol. 20. století a 

sou�asnosti 
 
 

 

− samostatn� vyhledává informace  
− pot�ebné pro zpracování úkolu 
− rozt�ídí a vhodn� použije informace z médií 

a odborné literatury 
− interpretuje text a diskutuje o n�m 
− obhájí své stanovisko týkající se interpreta-

ce 
− použije r�zné metody interpretace 
− vytvo�í vlastní text – báse�, esej, referát 
− pracuje samostatn� s internetem,  
− vyhledává pot�ebné informace ke studiu 
− orientuje se v druzích textu a ur�uje je 

Práce s textem a získávání informací 
− popis pracovního postupu zpraco-

vání odborného textu  
− t�íd�ní a vyhledávání informací 

pro vypracování slohové práce 
− �etba a interpretace literárního 

textu 
− tvo�ivé �innosti 
− t�íd�ní textu  podle stylu 
− rozbory text� z hlediska sémanti-

ky a kompozice 
− využívání médií pro zpracovávání 

informací v publicistickém stylu 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník, dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dotace 
Žák: 

- vysv�tlí zákonitosti vývoje �eštiny 
- �ídí se zásadami spisovné výslovnosti 
- rozlišuje esteticky p�sobivé uspo�ádání 

hlásek (libozvu�nost, zvukomalba, rýmy) 
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, 

hovorový jazyk,dialekty a p�íznakové je-
vy a ve vlastním projevu volí prost�edky 
adekvátní komunika�ní situaci 

- na p�íkladech rozpoznává vztahy mezi 
zvukovou a grafickou stránkou jazyka 

- pracuje s nejnov�jšími normativními p�í-
ru�kami �eského jazyka  

- charakterizuje jazykov�du 
- zná základní jazykové disciplíny 
- umí �eštinu za�adit do systému jazyk� 
- na p�íkladech dokáže vliv cizích jazyk� 

na mate�ský jazyk 
 

- ur�í slovní druhy, ur�uje mluvnické kate-
gorie 

- odhaluje nedostatky a chyby v používání 
tvar� 

- v písemné projevu uplat�uje poznatky 
z �eského pravopisu 

 
 

 

Zdokonalování jazykových v�do-
mostí a dovedností  
− jazyková kultura 
− vývojové tendence spisovné �ešti-

ny 
− zvukové prost�edky a ortoepické 

normy jazyka 
Úvod do studia jazyka 
- útvary spisovné a nespisovné �eš-

tiny 
- zvuková a grafická stránka jazyka, 

práce s normativními p�íru�kami 
- základní pojmy jazykov�dy, 

obecné pou�ení o jazyku a �e�i 
�eština a p�íbuzné jazyky 
- indoevropská jazyková rodina 
- vývojové tendence spisovné �ešti-

ny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvarosloví 

- slovní druhy, jejich mluvnické ka-
tegorie a  v�tná platnost 

 

30 

Žák: 
− vhodn� se prezentuje, zdokonaluje kulturu 

osobního mluveného projevu 
− osvojí si principy kultivovaného vyjad�ová-

ní, umí klást otázky a vhodn� formulovat 
odpov�di 

 
− rozliší jednotlivé funk�ní styly 
− ur�í dané slohové postupy a útvary a vhod-

n� je použije 
− rozliší slohové �initele subjektivní a objek-

tivní 
 
 
 
− pojmenuje krátké informa�ní útvary a pou-

žije je v ústním �i písemné projevu 
− sestavuje krátké informa�ní útvary  
− ukázky text� za�adí k odpovídajícím útva-

r�m 
 

Komunika�ní a slohová výchova 
- komunika�ní situace, komunika�-

ní strategie, 
- projevy prost�sd�lovací  
- grafická a formální úprava písem-

ných projev�  
 

Úvod do stylistiky 
− funk�ní styly, slohové postupy a 

slohové útvary 
− slohotvorní �initelé subjektivní a 

objektivní 
− komunika�ní situace, komunika�-

ní strategie 
 
Styl prost�sd�lovací 
− základní prost�edky stylu – osobní 

dopis, krátké informa�ní útvary, 
inzerát, blahop�ání, kondolence, 
pozvánka aj. 

− projevy prost�sd�lovací, adminis-
trativní, prakticky odborné 

 

 

 
− chápe um�ní jako  specifickou výpov�� o 

Práce s textem a získávání informací 
- druhy a žánry textu 
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skute�nosti 
− rozumí obsahu textu i jeho �ástí 
− zjiš�uje pot�ebné informace  z dostupných 

zdroj�, umí si je  
− vybírat a p�istupovat k nim kriticky 
− umí získat informace z r�zných zdroj� 
− umí si poznatky vybírat a p�istupovat k nim 

kriticky 
− používá klí�ová slova p�i vyhledávání in-

forma�ních pramen�  
 
 
- chápe význam um�ní pro �lov�ka 
- za�adí typická díla do jednotlivých um�lec-

kých sm�r� a p�íslušných historických ob-
dobí 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 
dobu, v níž tvo�il, pro p�íslušný um�lecký 
sm�r i pro další generace 

- vyjád�í vlastní prožitky z recepce daných 
um�leckých d�l 

- samostatn� vyhledává informace v této ob-
lasti 

  
 
 
- pozná základní útvary lidové tvorby 
- orientuje  se v nejstarší starov�ké literatu�e 

a chápe její p�ínos pro sou�asnost 
- zná p�edstavitele antické literatury 
- posoudí význam Bible pro další generace 
 
 
- zhodnotí význam cyrilometod�jské mise 
- odlišuje literární žánry tohoto období ( le-

genda, píse�, kronika) 
- zhodnotí význam J. Husa pro dobu, v níž 

žil, i pro sou�asnost 
- zná nejvýznamn�jší autory a díla tohoto ob-

dobí 
 
 
 
- popíše znaky evropské renesance a její his-

torický kontext 
- objasní specifické rysy �eského humanismu 
- uvede hlavní p�edstavitele a jejich díla 
- konkrétní díla nebo texty rozebere podle 

druh� a žánr� 
- vyjád�í vlastní prožitky z �etby 

 
 

- vystihne základní znaky barokního um�ní 
- popíše vývoj literatury v historických a spo-

le�enských souvislostech 
- chápe pojem reformace, rozlišuje mezi exi-

lovou a oficiální literaturou 
-  orientuje se v pololidové tvorb� 
- na základ� analýzy a interpretace um�lec-

kého díla chápe p�ínos autor� tohoto období 
, zejména  J.A. Komenského 

 

- techniky a druhy �tení (s d�razem 
na �tení studijní), orientace 
v textu, jeho rozbor z hlediska 
sémantiky, kompozice a stylu  

  
 
 
 
 
 
 
 
Literatura a ostatní druhy um�ní 

- um�ní jako specifická výpov�� o 
skute�nosti 

- aktivní poznávání r�zných druh� 
um�ní  našeho, sv�tového, sou-
�asného i minulého, v tradi�ní i 
mediální podob� 

- vývoj �eské a sv�tové literatury v 
kulturních a historických souvis-
lostech 

 
 
 
 
 
 
Vývoj �eské a sv�tové literatury  
Nejstarší literatury sv�ta 

- nepsané slovesné projevy a ústní 
lidová slovesnost 

- starov�ké orientální literatury 
- antická literatura 
- Starý a Nový zákon  

 
 
 
Literatura st�edov�ku 

- po�átky literatury na našem území 
- staroslov�nské, latinské památky, 

vznik �esky psané literatury 
- literatura období p�edhusitského,. 

husitského, doznívání husitského 
hnutí 

 
 
 
 
 
Humanismus a renesance 

- p�edpoklady vzniku, renesance 
v um�ní – malí�ství, architektura 

- osobnosti evropské literatury  
- �eský humanismus 

 
 
 
 
 
 
Baroko 
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- objasní základní znaky a hodnoty sm�r� 
v historickém a spole�enském kontextu 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 
dobu v níž tvo�ili, i pro další generace 

 
- vysv�tlí spole�enské a politické ko�eny ná-

rodního obrození 
- orientuje se v periodizaci a charakteristice 

etap 
- zná p�ínos osobností epochy pro sou�asnost 
- analyzuje ukázky literárních d�l obrozenc�, 

vystihne hlavní myšlenku a poslání 
 
- dokáže um�lecký sm�r za�adit 
- na základ� rozboru textu ur�uje hlavní rysy 

romantismu 
- charakterizuje romantického hrdinu 
- orientuje se v tvorb� sv�tových autor�, p�i-

�adí typické ukázky k autor�m a díl�m 
 

- charakteristické znaky barokního 
um�ní, protireformace 

- �eská literatura v dob� pob�lohor-
ské, Komenský  a oficiální tvorba 

 
 
 
 
 

 
 
 
Klasicismus, osvícenství a prero-
mantismus 
- charakteristika sm�r� 
- významní p�edstavitelé 

 
 
 
 
�eské národní obrození 

- objasn�ní pojmu a ko�en� NO 
- charakteristika etap 
- jazykov�da, po�átky novo�eské 

poezie, divadla, noviná�ství 
- hlavní p�edstavitelé 
- rukopisné pad�lky 

 
 
 
Romantismus 

- charakteristika sm�ru, historické 
souvislosti 

- romantický postoj ke sv�tu, proje-
vy v um�ní 

- p�edstavitelé sv�tového roman-
tismu 

- �eský romantismus a doznívání 
národního obrození 

− samostatn� zpracuje informace 
− má p�ehled o knihovnách a jejich službách 
− rozumí obsahu textu a dovede ho reprodu-

kovat 
− rozezná text um�lecký a neum�lecký 
− vystihne charakteristické znaky r�zných li-

terárních text� a rozdíly mezi nimi 
− text interpretuje a debatuje o n�m 
− p�i rozboru uplat�uje znalosti z literární teo-

rie 
− identifikuje v textu nám�t, téma, motiv, 

charakterizuje hlavního hrdinu, dobu, pro-
st�edí  

Práce s textem a získávání informací 
− základy literární v�dy, informa�ní 

v�dy 
− literární druhy a žánry 
− knihovny a jejich služby 
− rozbor a reprodukce textu 
− �etba a interpretace literárního 

textu 
− základy teorie literatury 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník, dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dotace 
 
Žák: 

− umí použít �eské ekvivalenty ke slov�m ci-
zího p�vodu  

− orientuje se ve slovnících 
− používá vhodn� slovní zásobu v�etn� p�í-

slušné odborné terminologie 
− vysv�tlí neustálý vývoj jazyka a zm�ny 

slovní zásoby 
− použije správn� nonverbální prost�edky 

komunikace 

 
Zdokonalování jazykových v�do-
mostí a dovedností  
− obohacování slovní zásoby 
− praktické rozvíjení slovní zásoby 
− slovotvorba 
− p�ejímání slov z cizích jazyk� 
− slovní zásoba p�íslušného oboru 

vzd�lávání, odborná terminologie 

20 

 
- vysv�tlí význam slov a jejich použití 

v daném kontextu 
- posoudí vhodnost �i nevhodnost zvoleného 

pojmenování 
- na p�íkladech rozlišuje synonyma, antony-

ma, homonyma, paronyma 
- v p�íkladech ovládá odvozování pomocí 

p�edpona p�ípon, uv�domuje si významové 
rozdíly vzniklých slov 

- rozliší zkratku a  zkratkové slovo 
 
 

- vyjad�uje se v�cn� správn�, jasn� a srozu-
miteln� 

- posoudí  kompozici textu, jeho slovní záso-
bu a skladbu  

 
 
 
 
 

- sestaví základní projevy administrativního 
stylu 

- aplikuje znalosti z p�edm�tu Písemná a 
elektronická komunikace – normativní zá-
sady psaní ú�ední korespondence 

 
 

- rozpozná vyprav��e, zápletku, pointu 
- ovládá zásady psaní p�ímé �e�i 
- má p�ehled o slohových postupech 

v um�leckém stylu 
 
 

- v ukázce rozliší popis prostý, odborný a 
um�lecký 

- rozpozná charakteristiku p�ímou a nep�í-
mou 

- vytvo�í charakteristiku popis osoby 
 
 
 
 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní  
- zásobu a skladbu umí získat informace 

 
Slovo a slovní zásoba 

- pojmenování jednozna�ní a mno-
hozna�ní 

- tvo�ení slov – odvozování, sklá-
dání, zkracování, vznik sousloví, 
p�ejímání 

- slovní zásoba p�íslušného oboru, 
terminologie 

 
 
 
 
 
 
 
Komunika�ní a slohová výchova 

− projevy sd�lovací, administrativní 
− vypravování, popis a druhy popisu 
− popis prostý, odborný popis 
− popis pracovního postupu, návod 

k �innosti 
− grafická úprava jednotlivých pí-

semných projev� 
 
Administrativní styl 

- projevy administrativní, základní 
znaky, postupy a prost�edky 

- životopis, zápis z porady, pracov-
ní hodnocení 

- grafická úprava jednotlivých pí-
semných projev� 

 
Vypravování  

- vypravování v um�leckém stylu 
- p�ímá a nep�ímá �e�, �e� polop�í-

má a nevlastní p�ímá �e� 
 
 
 
Popis a charakteristika 

- druhy popisu (prostý, odborný, 
um�lecký) 

- popis osoby, v�ci 
- charakteristika p�ímá a nep�ímá 
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z r�zných zdroj�, 
- rozlišuje podstatné a nepodstatné informace 
- má p�ehled o knihovnách a jejich službách 
- zaznamenává bibliografické údaje 

 
 

- chápe význam um�ní pro �lov�ka 
- za�adí typická díla do jednotlivých um�lec-

kých sm�r� a p�íslušných historických ob-
dobí 

- zhodnotí význam daného autora i díla pro 
dobu, v níž tvo�il, pro p�íslušný um�lecký 
sm�r i pro další generace 

- vyjád�í vlastní prožitky z recepce daných 
um�leckých d�l 

- samostatn� vyhledává informace v této ob-
lasti 

 

 
 
Práce s textem a získávání informací 

- práce s r�znými p�íru�kami pro 
školu a ve�ejnost 

- techniky a druhy �tení ( s d�razem 
na �tení studijní, orientace v textu, 
jeho rozbor z hlediska sémantiky, 
kompozice a stylu 

- informatická výchova, periodika, 
masmédia, internet 

 
 
Literatura a ostatní druhy um�ní 

- um�ní jako specifická výpov�� o 
skute�nosti 

- aktivní poznávání r�zných druh� 
um�ní našeho i sv�tového, sou-
�asného i minulého, v tradi�ní i 
mediální podob� 

- vývoj �eské a sv�tové literatury 
v kulturních a historických souvis-
lostech 

 
−  
− popíše souvislost se zm�nami ve spole�nos-

ti a jejich odrazem v um�leckých dílech 
− vysv�tlí rozdíly mezi romantismem a rea-

lismem a doloží je na konkrétním literárním 
textu 

− vyjád�í své �tená�ské zážitky 
−  orientuje se v základních dílech  sv�tových 

autor� 
 
- popíše hlavní vývojové tendence �eské spo-

le�nosti a literatury 2. poloviny 19. století 
- rozlišuje mezi jednotlivými literárními sku-

pinami 
- konkrétní díla klasifikuje podle základních 

druh� a žánr� 
- zhodnotí význam autor� a jejich tvorbu pro 

dobu, v níž tvo�ili, i pro další generace 
 
 
- vysv�tlí p�í�iny m�nící se atmosféry ve  

spole�nosti koncem 19. století  a vliv d�ní 
na um�ní 

- objasní podstatu moderních um�leckých 
sm�r� daného období, uvede p�íklady 
z tvorby básník� a malí�� 

- zhodnotí význam P. Bezru�e pro náš region 
a �eskou literaturu 

 
 
 
 

- vysv�tlí podstatu jednotlivých um�leckých 
sm�r� 

- doloží vliv spole�enských událostí a auto-
rových prožitk� na jeho dílo 

- objasní odlišné p�ístupy autor� k poslání li-
teratury 

 
Realismus 

- p�edpoklady vzniku, um�lecké zá-
sady sm�ru 

- po�átky realismu v �eské literatu-
�e 

- kritický realismus ve sv�tové lite-
ratu�e 

- naturalismus 
 
 
 
 
�eská literatura 2. poloviny 19 století 

- májovci, ruchovci, lumírovci 
- historická próza 
- realistické drama, Národní divadlo 

 
 
 
 
 
 
 
Vývoj �eské a sv�tové literatury 
Literatura p�elomu 19. a 20. století 

- atmosféra doby 
- nové um�lecké sm�ry 
- �eská moderna, generace bu�i�� 

 
 
 
 
 
 
 
�eská poezie v mezivále�ném období 

- Dev�tsil, proletá�ská poezie, poe-
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- orientuje se v základních pojmech  literární 
teorie a používá je 

-  rozezná um�lecký text od neum�leckého 
- vystihne charakteristické znaky r�zných li-

terárních text� a rozdíly mezi nimi 
- konkrétní literární díla klasifikuje podle zá-

kladních druh� a žánr� 
- text interpretuje a debatuje o n�m 
- p�i rozboru textu uplat�uje znalosti 

z literární teorie 
- identifikuje v textu nám�t, téma motiv 

 
 

- porovnává typické znaky kultur hlavních 
národností na našem území 

- popíše vhodné spole�enské chování v dané 
situaci 

 
 
 
 
 
 

 

tismus, surrealismus 
- hlavní p�edstavitelé 

 
 
 
 
Práce s literárním textem 

- základy literární v�dy 
- literární druhy a žánry 
- �etba a interpretace literárního 

textu 
- metody interpretace textu 
- tvo�ivé �innosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultura 

- spole�enská kultura – principy  a 
normy kulturního chování, spole-
�enská výchova 

- ochrana a využívání kulturních 
hodnot 

 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník, dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dotace 
Žák: 

- využívá znalostí skladby p�i výstavb� 
mluvených a psaných projev� 

- odstra�uje nedostatky v textu (vazby, 
p�edložky, spojovací výrazy, slovosled) 

- ovládá jazykový rozbor textu 
- orientuje se ve výstavb� textu, rozumí ob-

sahu textu a jeho �ástí 
 

- využívá znalostí skladby p�i výstavb� 
mluvených psaných projev� 

- uplat�uje znalosti ze skladby p�i logic-
kém vyjad�ování 

- rozliší v�tu jedno�lennou a dvoj�lennou 
- ovládá interpunkci a umí ji zd�vodnit 
- ovládá jazykový rozbor textu 

Zdokonalování jazykových v�do-
mostí a dovedností  
- v�tná skladba, druhy v�t podle gra-
matického a komunika�ního hlediska, 
stavba a tvorba komunikátu 

 
 
 
 
 
Syntax 

- základní a rozvíjející v�tné �le-
ny 

- druhy v�t, v�ty jedno�lenné a 
dvoj�lenné, slovosled 

- interpunkce ve v�t� jednoduché 
a souv�tí 

- komplexní v�tné rozbory  
 

30 

Žák: 
− na p�íkladech rozlišuje spole�né znaky i 

rozdíly jednotlivých druh� projevu 
− uvede p�íklady žánr� literatury faktu 
− napíše úvahu na dané téma 
−  umí argumentovat a obhajovat názor 

 
Komunika�ní a slohová výchova 

- vyjad�ování p�ímé i zprost�ed-
kované technickými prost�edky, 
monologické i dialogické, ne-
formální i formální, p�ipravené i 
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− vystihne charakteristické znaky r�zných 
druh� textu a rozdíly mezi nimi 

− p�ednese krátký projev 
 
 

- za�adí a charakterizuje text odborného 
stylu 

- vytvo�í  vybrané útvary odborného stylu 
- odborn� se vyjad�uje o jevech svého obo-

ru v základních útvarech odborného stylu, 
p�edevším u postupu popisného a výkla-
dového 

  

nep�ipravené 
- projevy prakticky odborné, 

úvaha 
- druhy �e�nických projev� 
- publicistika, reklama 
- literatura faktu a um�lecká lite-

ratura 
 
 
 

Styl odborný 
− projevy prakticky odborné, jejich 

základní znaky, postupy a pro-
st�edky, odborné dokumenty, ter-
minologie 

− osnova, výklad nebo návod 
k �innosti, referát 

− úvaha – postupy a jazykové pro-
st�edky, úvaha v um�leckém textu 

 
 
 

- p�ednese krátký monologický projev 
s využitím základních princip� rétoriky 

- vhodn� se prezentuje(ovládá i nonverbál-
ní jazykové prost�edky) 

- v diskusi umí obhajovat svá stanoviska a 
argumentovat 

 
 
 
- rozezná útvary publicistického stylu 
- sestaví jednoduché zpravodajské a propa-

ga�ní útvary 
- napíše fejeton na zvolené téma 
- vystihne podstatu recenze jako slohového 

útvaru, sám vytvo�í recenzi um�leckého dí-
la 

- vyjmenuje a zhodnotí významné osobnosti 
�eské žurnalistiky 

 
 
- vystihne charakteristické znaky r�zných 

um�leckých text� 
- uvede p�íklady žánr� z literatury 
 
 
 
- um�ní jako specifická výpov�� o skute�-

nosti 
- umí  všestrann� rozebrat výchozí text  
- reprodukuje a transformuje text 
- aktivn� pracuje s jazykovými p�íru�kami 
- odhaluje  jazykové a styliza�ní nedostatky 
-  má p�ehled o denním tisku a tisku své zá-

jmové oblasti 
- vypracuje anotaci 
- rozezná um�lecký text od neum�leckého  
- vypracovává z odborného textu výpisky a 

výtahy, d�lá si poznámky z p�enášek a ji-
ných ve�ejných projev� 

 

 
�e�nické projevy 

- druhy �e�nických projev�, jejich 
charakteristické znaky 

- nonverbální prost�edky mluve-
ných projev� 

- stylistická a �e�nická cvi�ení 
 
 
 
 
 
Publicistický styl 

- vlastnosti, jazykové prost�edky a 
útvary publicistického stylu, mlu-
vená a psaná publicistika 

- noviny, �asopisy a jiná periodika, 
internet 

- reklama 
- recenze, fejeton 
- vývoj �eské žurnalistiky 

 
 
Literatura faktu a um�lecká literatura 
- charakteristika literárních druh�,jejich 
projev� a postup� 
 
 
 
Práce s textem a získávání informací 

- druhy a žánry textu 
- techniky a druhy �tení (s d�razem 

na �tení studijní), orientace 
v textu, jeho rozbor z hlediska 
sémantiky, kompozice a stylu  
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- chápe význam um�ní pro �lov�ka 
- za�adí typická díla do jednotlivých um�lec-

kých sm�r� a p�íslušných historických ob-
dobí 

- zhodnotí význam daného autora a díla pro 
dobu, v níž tvo�il, pro p�íslušný um�lecký 
sm�r i další generace 

- vyjád�í vlastní prožitky z recepce daných 
um�leckých d�l 

- samostatn� vyhledává informace v této ob-
lasti 

 
- vystihne charakter nejvýznamn�jších prou-

d� v mezivále�né �eské literatu�e 
- doloží souvislost literární tvorby se spole-

�enskými podmínkami doby 
- zná základní díla a charakteristické rysy 

nejvýznamn�jších autor� 
- za�adí ukázky z hlediska druh� a žánr� 
- reprodukuje své �tená�ské zážitky 
 
 
- vysv�tlí rozdíl mezi tradi�ním  avantgard-

ním divadlem, mezi divadlem režijním a au-
torským 

- rozliší dramatické žánry, humor a satiru 
- vyjád�í etické poselství díla pro dobu, v níž 

vzniklo, i pro sou�asnost 
- dokáže charakterizovat tvorbu nejvýznam-

n�jších osobností 
- vyjád�í sv�j zážitek z návšt�vy divadelního 

p�edstavení 
 
 
 

- prokáže základní p�ehled o vývojových ten-
dencích sv�tové literatury 

- doloží p�íklad um�leckého zpracování té-
matu holocaustu v literatu�e 

- klasifikuje ukázky z hlediska literárních 
druh� a žánr� 

- v odborné literatu�e vyhledá informace o 
n�kterém z výrazných sm�r� 

 
 
- popíše vývojové tendence poezie souvislos-

ti se spole�enským vývojem 
- vystihne a vysv�tlí odlišné p�ístupy autor� 

k poslání literatury 
- charakterizuje tvorbu vybraných osobností 
- p�i analýze text� prokáže znalost literární 

teorie a vystihne hlavní myšlenku  
 
 
- orientuje se v historickém kontextu ovliv�u-

jícím literaturu daného období 
- popíše promítnutí spole�enských událostí 

do um�leckého díla 
- rozlišuje literaturu oficiální, samizdatovou a 

exilovou 
- referuje o svých �tená�ských zážitcích 

 
Literatura a ostatní druhy um�ní 

- um�ní jako specifická výpov�� o 
skute�nosti 

- aktivní poznávání r�zných druh� 
um�ní  našeho, sv�tového, sou-
�asného i minulého, v tradi�ní i 
mediální podob� 

- vývoj �eské a sv�tové literatury v 
kulturních a historických souvis-
lostech 

 
 
Vývoj �eské a sv�tové literatury  
�eská próza mezi dv�ma válkami 

- tematická  rozmanitost �eské pró-
zy (demokratický proud, avant-
gardní próza aj.)  

- hlavní p�edstavitelé 
 
 
 
 
�eské divadlo 1. poloviny 20. století 

- kabarety  
- Osvobozené divadlo 
- D 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sv�tová literatura po roce 1945 

- obraz 2. sv�tové války ve sv�tové 
literatu�e 

- vybrané sm�ry a osobnosti sv�to-
vé literatury 

 
 
 
 
 
Moderní �eská poezie po roce 1945 

- charakteristika vývoje – oficiální, 
samizdatová poezie 

- básnické osobnosti, písni�ká�i, 
undergroundová poezie 

 
 
 
 
�eská próza po roce 1945 

- zobrazení 2. sv�tové války 
- osobnosti oficiální, samizdatové a 

exilové literatury (Hrabal, Kunde-
ra, Pavel aj.) 

- sou�asná �eská literatura 
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- porovná knižní audiovizuální podobu vy-
braného díla 

 
 

- charakterizuje hlavní sm�ry vývoje divadla 
a dramatu 

- na p�íkladech doloží spole�enskou funkci 
divadla 

- popíše vhodné spole�enské chování v dané 
situaci 

- charakterizuje dramatické žánry 
- vystihne etické poselství díla 
- referuje o svých diváckých zážitcích 

 
 

- zná nejvýrazn�jší díla odrážející jedine�nost 
regionu 

- vyjmenuje osobnosti regionu 
- na p�íkladech demonstruje užití r�zných ja-

zykových vrstev, zejména dialektu 
- diskutuje o sou�asných kulturních aktivi-

tách v regionu 
- vyjmenuje hlavní kulturní instituce  regio-

nu( divadla, galérie apod.) 
 
 
- vyhledá informace o vývoji žánru 
- rozliší skute�nost od fikce 
- ú�astní se diskuse o �etb� a diváckých zá-

žitcích 
- p�i rozboru um�leckého textu užívá pojmy 

z literární teorie 
- zná vybrané autory a jejich díla 
 

 
 
 
 
Vývoj divadla a dramatu po roce 1945 

- druhy dramatu, absurdní drama, 
divadla malých forem 

- povále�ní dramatikové 
- sou�asné �eské divadlo 

 
 
 
 
 
 
Regionální literatura 

- vysv�tlení pojmu 
- významné osobnosti a díla zachy-

cující region v minulosti a sou�as-
nosti 

- sou�asná regionální kultura 
 
 
 
 
 
Vývoj sci-fi literatury 

- vysv�tlení pojmu 
- p�edstavitelé v�decko-fantastické 

literatury 
 
 
 
 

 
 
− orientuje se v základních pojmech literární 

teorie a užívá je  
− rozezná text um�lecký a neum�lecký 
− vystihne charakteristické znaky r�zných li-

terárních text� a rozdíly mezi nimi 
− text interpretuje a debatuje o n�m 
− p�i rozboru uplat�uje znalosti z literární teo-

rie 
− identifikuje v textu nám�t, téma, motiv, 

charakterizuje hlavního hrdinu, dobu, pro-
st�edí  

 
 

- zná kulturní instituce v �R a v regionu 
- orientuje se v nabídce kulturních institucí 
- popíše vhodné spole�enské chování v dané 

situaci 
- umí vyhodnotit danou spole�enskou situaci, 

zvolí vhodné oble�ení 
- zná normy chování 

 
Práce s textem a získávání informací 

− základy literární v�dy, informa�ní 
v�dy 

− literární druhy a žánry 
− základní pojmy: literatura a lidová 

slovesnost, literární v�da, próza a 
poezie 

− �etba a interpretace literárního 
textu 

− metody interpretace textu 
− tvo�ivé �innosti 

 
 
 
Kultura 

- kulturní instituce v �R a regionu 
- spole�enská kultura, principy a 

normy spole�enského chování, 
spole�enská výchova 

- kultura bydlení a odívání 
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9.2 Anglický jazyk 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Anglický jazyk 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 192 
Forma vzd�lávání: dálková 
Celková hodinová dotace: 70 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Vzd�lávání v anglickém jazyce jako v prvním cizím jazyce, vede žáky k prohlubování komunika�-
ních kompetencí (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a sm��uje k osvojení takové 
úrovn� komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B2 Spole�ného evropského 
referen�ního rámce. 
 

Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 192/70 vyu�ovacích hodin za studium. Hloubka 
probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji p�edevším vstupní v�domosti a dovednosti žák� a jejich 
intelektuální úrove�. 

Po�et vyu�ovacích hodin - denní forma:  1. ro�ník 3 h/týden  
    2. ro�ník 3 h/týden 
 - dálková forma:  1. ro�ník 20 h/rok 
    2. ro�ník 20 h/rok 
    3.ro�ník 30 h/rok 
   
Obsahem výuky je systematické získávání a rozvíjení: 

• �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
• p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby v�etn� nejb�žn�jší frazeologie a 

odborné terminologie (20 %), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, 
• poznatk� o reáliích anglicky mluvících zemí a jejich porovnání s reáliemi �eské republiky, 
1. praktických a odborných znalostí z oblasti obchodní korespondence a ekonomie. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V sou�asnosti  se klade d�raz p�edevším na to pojetí výuky, které se zam��uje na  individuální 
vzd�lávací pot�eby žák�. Preferují se p�edevším: 

− autodidaktické metody a vedení žák� k osvojování r�zných technik samostatného u�ení a 
individuální práci odpovídající jejich schopnostem, 

− sociáln�-komunikativní aspekty u�ení a vyu�ování – formy dialogu (týmová spolupráce, 
diskuse), v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žák� (nap�. prost�ednictvím 
Evropského jazykového portfolia (European Language Portfolio). Cílem je, aby žáci dokázali 
jevy zobec�ovat, srovnávat i pokud možno objektivn� hodnotit. Vyu�ující dále kladou d�raz 
na pot�ebu kultivovaného mluveného i písemného projevu, 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží, simula�ních metod, ve�ejné prezentace žák�, 
podpora aktivit mezip�edm�tového charakteru s cílem motivovat žáky k dorozum�ní se 
s rodilými mluv�ími anglicky mluvících zemí. 
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Hodnocení výsledk� žák�: 
Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1–5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stup��m známek vychází 
z definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 

Ve výuce jazyk�m se u v�tších opakovacích písemných zkoušení up�ednost�uje jednotné bodování 
stanovené na základ� procentuální úsp�šnosti jednotlivých žák�, která je uvedená v následující tabul-
ce:  

Dosažený pr�m�r Hodnocení 
100 - 90 % 1 

89 - 75 % 2 

74 - 54 % 3 

53 - 41 % 4 

40 – 0 % 5 

Zp�soby hodnocení by m�ly spo�ívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bo-
dového systému (percentuálního vyjád�ení) a sebehodnocení. Klasickými diagnostickými metoda-
mi by m�lo být ústní zkoušení, písemné díl�í zkoušení, didaktický test, strukturovaná písemná práce, 
poslechový test. 

Komunikativní kompetence 
Žák bude schopen: 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat 
v souladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− D�jepis 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Informa�ní technologie 
− Spole�enská kultura 
− Ob�anská nauka 
− Písemná a elektronická komunikace 
− Ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník  - denní forma 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Lidé, rodina a spole�enský život 
- Osobnost, oble�ení, �ásti t�la 
- P�ítomný �as prostý a pr�b�hový, 

sloveso have 
- Poslech :konverzace, výb�r alternativ 
- �tení: pravda/nepravda.  
- Popis obrázku, všeobecná konverzace 
- Psaní: neformální dopis 

 
96 

2. Domov 
- Typy bydlení, nábytek 
- Minulé �asy, used to 
- Poslech: konverzace, true/false 
- �tení – p�i�azování 
- Všeobecná konverzace 
- Psaní: formální dopis – žádost 

 

3. Škola 
- Typy škol, p�edm�ty, užite�né fráze 
- Vazba There is/It is,  
- Po�itatelná a nepo�itatelná 

podst.jména, �leny 
- Poslech – výb�r alternativ 
- �tení - p�irovnávání 
- Simulovaná situace, popis fotografie 
- Psaní . formální dopis 

 

4. Práce 
- Zam�stnání, práce a peníze 
- Modální slovesa, tázací dov�tky  
- Poslech konverzace – true/false, 

p�irovnávání 
- �tení �lánku - true/false,  
- Všeobecná konverzace 
- Psaní dopisu – žádost o zam�stnání 

 

5. Jídlo 
- Jídla, p�íprava jídel, restaurace 
- P�ivlast�ovací a neur�itá zájmena 
- Poslech hovoru, dopl�ování v�t 
- �tení úryvku románu – true/false 
- Popis obrázku 
- Psaní krátkého textu - poznámka 

 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

• vyjád�í zdvo�ile názor, souhlas �i  
nesouhlas 

• zjistí a poskytne informaci 

• zopakuje, kdo co �ekl, aby potvrdil vzájemné 
porozum�ní 

• popíše fotografii 

• vyjád�í názor na abstraktní a kulturní témata: 
film, kniha, hudba 

• shrne a vyjád�í názor na povídku, �lánek, 
rozhovor 

• rozumí ú�astník�m rozhovoru 

• dopl�uje chyb�jící slova podle poslechu 

• p�i�azuje slova a definice podle poslechu 

• rozumí jednoduchým technickým informacím, 
podrobným pokyn�m 

• pochopí neznámá sloví�ka z kontextu 

• rozpozná pravdivá a nepravdivá tvrzení podle 
poslechu 

• napíše krátký text – dopis s požadavkem 

• napíše dlouhý dopis – žádost o místo 

• napíše krátký text - poznámky 

• napíše formální dopis – stížnost 

• napíše krátký souvislý text o zážitcích, pocitech 
a reakcích 

• �te s porozum�ním a vyhledá pot�ebné 
informace v textu 

• p�eloží text s použitím slovníku 
 
Jazykové prost�edky 
Žák: 

• má dostate�nou slovní zásobu v�etn� 
frazeologie k tématickým okruh�m 

• vyslovuje srozumiteln� a rozlišuje základní 
zvukové prost�edky angli�tiny 

• komunikuje v situacích každodenníhu života a 
vlastních zálib 

• dodržuje základní pravopisné normy v 
písemném projevu 

• uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v jazyce 
 
 

6. Nakupování a služby 
- Typy obchod�, nakupování, služby, 

placení 
- Druhý a t�etí stupe� p�ídavných jmen 
- Poslech rozhovoru – výb�r 

alternativy 
- �tení �lánku – true/false 
- Konverzace – simulovaná situace 
- Psaní stížnosti 
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2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

• se vyrovná se situacemi p�i cestování, 
ubytování, ubytování 

• používá správné slovesné tvary pro zám�ry, 
plány 

• diskutuje na téma cestování a stravování v cizí 
zemi 

• napíše pohled o výletu do zahrani�í  

• �te krátké �lánky a vybírá správné možnosti 

1. Cestování a turistika 
 

- slovní zásoba : cestování,  
ubytování,    prázdniny 

- budoucí �asy 
- poslech rozhovoru, výb�r správné 

odpov�di 
- �tení s porozum�ním, p�i�azování 
- popis obrázku  
- konverzace: cestování, stravování 
- psaní krátkého textu – pohled 

 

96 

• vyjad�uje názor na kulturní témata: film, 
kniha, hudba 

• aplikuje gramatická pravidla pro nep�ímou �e� 

• pochopí neznámá sloví�ka z kontextu 

• vypráví o filmu nebo koncertu a popíše své 
reakce 

• ú�astní se konverzace v b�žném kontextu na 
témata týkající se zájmu 

• napíše pozvánku na kulturní akci 

• napíše krátký souvislý text o zážitcích, 
pocitech a reakcích 

2. Kultura a volný �as 
-  
- hudba, literatura, divadlo, film, 

média, um�ní 
- nep�ímá �e� 
- poslech - rozhovor, výb�r správné 

alternativy 
- �tení – p�i�azování, 

pravda/nepravda 
- prezentace konverza�ního tématu  
- diskuze na známé téma 
- psaní krátkého textu - pozvánka 

 

• diskutuje o tom, co d�lat o víkendu, navrhuje a 
odpovídá na návrhy, souhlasí a nesouhlasí 
s ostatními 

• popíše obrázek, zkušenosti, pocity a reakce 

• hovo�í o kulturní události v simulované situaci 
/ roleplay 

• rozumí krátkým rozhovor�m na známé téma 

• na základ� poslechu dopl�uje informace  

3. Sport 
- sporty, vybavení, místa, lidé 
- vztažné v�ty, slovesné tvary 
- konverzace na téma sport a 

diskuze 
- diskuse – pravda/nepravda 
- �tení �lánku – výb�r alternativ 
- konverzace - simulované situace 
- psaní krátkého textu – neformální 

dopis 

 

 

• popisuje p�íznaky b�žných nemocí, �ásti 
lidského t�la 

• používá tvary trpného rodu v mluveném a 
písemném projevu 

• rozumí klí�ovým informacím v autentickém 
rozhovoru rodilých mluv�ích 

• �te krátké �lánky vybírá správné odpov�di 

4. Zdraví 
- nemoci, zran�ní, léka�ské ošet�ení, 

pé�e o zdraví 
- trpný rod, vazba "have sth.done“, 

spojovací výrazy 
- poslech:  konverzace – dopl�ování 

v�t 
- �tení �lánku a výb�r z n�kolika 

alternativ 
- psaní krátkého textu – poznámka 

 

 

• popisuje zm�ny p�írody v jednotlivých ro�ních 
obdobích 

• používá vhodné p�edložky a kondicionály   

• rozumí informacím rádiového programu o 
po�así a p�írod� 

• vybírá vhodné dokon�ení �teného textu 

• vym��uje si, ov��uje a potvrzuje informaci 

5. P�íroda a životní prost�edí 
- krajina, po�así, rostliny, zví�ata, 

p�írodní pohromy 
- kondicionály, p�edložky 
- poslech vypráv�ní - pravda/ 

nepravda, konverzace 
- �tení krátkých text�, výb�r 

alternativ 
- konverzace - simulovaná situace 
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• napíše email – doporu�ení dvou zajímavých 
míst v naší zemi 

- psaní dlouhého textu – neformální 
dopis 

• používá PC terminologii  

• dopl�uje údaje do textu na základ� poslechu 

• umí napsat krátký text a informovat o navšt�v� 
muzea 

Jazykové prost�edky 
Žák: 

• vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 
výslovnosti 

• v komunikaci používá získanou slovní zásobu 
v�etn� vybrané frazeologie v rozsahu 
vybraných tematických okruh� 

• používá opisné prost�edky v neznámých 
situacích   

Tematické okruhy, komunika�ní situace 
Žák 

• má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 
oblasti 

• vyjad�uje se ústn� i písemn� k témat�m 
osobního života a k témat�m z oboru vzd�lání 

• �eší pohotov� a vhodn� standardní �e�ové 
situace i jednoduché a frekventované 
situace týkající se pracovní �innosti 

• domluví se v b�žných situacích; získá 
i poskytne informace 

• používá stylisticky vhodné obraty 
umož�ující nekonfliktní vztahy 
a komunikaci 

6. V�da a technologie 
 
- oblasti v�dy a techniky, po�íta�e 
-  
- p�edp�ítomné �asy 
- poslech:  rozhovor – výb�r 

alternativ, konverzace 
- �tení �lánku – vyhledávání 

informací 
- diskuze a prezentace tématu  
-  
- psaní krátkého textu - neformální 

dopis 

 

 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník - dálková forma 

Výsledky vzd�lávání  Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

• vyjád�í zdvo�ile názor, souhlas �i  
nesouhlas 

• dokáže popsat vzhled známé osoby, oble�ení a 
povahové rysy 

• zopakuje, kdo co �ekl, aby potvrdil vzájemné 
porozum�ní 

• popíše fotografii 

• napíše krátký text – dopis s požadavkem 
 

1. Lidé, rodina a spole�enský život 
- Osobnost, oble�ení, �ásti t�la 
- P�ítomný �as prostý a pr�b�hový, 

sloveso have 
- Poslech :konverzace, výb�r 

alternativ 
- �tení: pravda/nepravda.  
- Popis obrázku, všeobecná 

konverzace 
- Psaní: neformální dopis 

20 

 
• rozumí ú�astník�m rozhovoru 

• dopl�uje chyb�jící slova podle poslechu 

• p�i�azuje slova a definice podle poslechu 

• rozumí jednoduchým technickým informacím, 
podrobným pokyn�m 

• rozpozná pravdivá a nepravdivá tvrzení podle 

2. Domov 
- Typy bydlení, nábytek 
- Minulé �asy, used to 
- Poslech: konverzace, true/false 
- �tení - p�i�azování 
- Všeobecná konverzace 
- Psaní: formální dopis - žádost 
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poslechu 

• napíše dlouhý dopis – žádost o místo 
 

• pochopí neznámá sloví�ka z kontextu 

• rozumí krátkým rozhovor�m na známé téma 

• �te s porozum�ním a vyhledá pot�ebné 
informace v textu 

• p�eloží text s použitím slovníku 

• zaznamená vzkazy volajících 

3. Škola 
- Typy škol, p�edm�ty, užite�né 

fráze 
- Vazba There is/It is,  
- Po�itatelná a nepo�itatelná 

podst.jména, �leny 
- Poslech – výb�r alternativ 
- �tení - p�irovnávání 
- Simulovaná situace, popis 

fotografie 
- Psaní formální dopis 

 

Jazykové prost�edky 
Žák: 

• vyslovuje srozumiteln� a rozlišuje základní 
zvukové prost�edky jazyka  

• komunikuje v situacích každodenníhu života a 
vlastních zálib 

• dodržuje základní pravopisné normy v 
písemném projevu 

• uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v 
jazyce 

4. Práce 
- Zam�stnání, práce a peníze 
- Modální slovesa, tázací dov�tky  
- Poslech konverzace – true/false, 

p�irovnávání 
- �tení �lánku - true/false,  
- Všeobecná konverzace 
- Psaní dopisu – žádost o 

zam�stnání 
 
 

 

 
 

 2.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

• dokáže rozumn� a plynule popsat jeden 
z r�zných objekt� svého zájmu 

• používá spole�enské a zdvo�ilostní fráze 

• vysv�tlí krátce d�vody svého jednání, svých 
plán�, názor� 

• popíše fotografii 

• vym�ní si, ov��í a potvrdí informaci 
 

1. Jídlo 
 

- Jídla, p�íprava jídel, restaurace 
- P�ivlast�ovací a neur�itá zájmena 
- Poslech hovoru, dopl�ování v�t 
- �tení úryvku románu – true/false 
- Popis obrázku 
- Psaní krátkého textu - poznámka 

20 

• napíše  poznámku s d�ležitými body 

• dopl�uje chyb�jící slova podle poslechu, 
vybírá správné alternativy 

• p�i�azuje obrázky a definice podle poslechu 

• �te s porozum�ním  

• rozumí jednoduchým technickým informacím, 
podrobným pokyn�m 

• umí se zeptat se na sm�r a vysv�tlit ho 

2. Nakupování a služby 
 

- Typy obchod�, nakupování, 
služby, placení 

- Druhý a t�etí stupe� p�ídavných 
jmen 

- Poslech rozhovoru – výb�r 
alternativy 

- �tení �lánku – true/false 
- Konverzace – simulovaná situace 
- Psaní stížnosti 

 

 3. Cestování a turistika  
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• pochopí neznámá sloví�ka z kontextu 

• rozumí krátkým rozhovor�m na známé téma 

• rozpozná pravdivá a nepravdivá tvrzení podle 
poslechu 

• dokáže popsat obrázek 

• diskutuje o tom, co d�lat ve�er, o víkendu, 
navrhuje a odpovídá na návrhy, souhlasí a 
nesouhlasí s ostatními 

• je schopen popsat svoje zkušenosti, pocity a 
reakce 

 
- slovní zásoba : cestování,  

ubytování, prázdniny 
- budoucí �asy 
- poslech rozhovoru, výb�r správné 

odpov�di 
- �tení s porozum�ním, p�i�azování 
- popis obrázku  
- konverzace: cestování, stravování 
- psaní krátkého textu – pohled 
1  

 
Jazykové prost�edky  
Žák: 

• vyslovuje srozumiteln� a koriguje odlišnosti 
zvukové podoby jazyka 

• používá opisné prost�edky v neznámých 
situacích 

• uplat�uje základní zp�soby tvo�ení slov v 
jazyce 

• používá vhodn� základní odbornou slovní 
zásobu ze svého oboru 

• dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu, opravuje chyby 

4. Kultura a volný �as 
- hudba, literatura, divadlo, film, 

média, um�ní 
- nep�ímá �e� 
- poslech - rozhovor, výb�r správné 

alternativy 
- �tení – p�i�azování, 

pravda/nepravda 
- prezentace konverza�ního tématu  
- diskuse na známé téma 
- psaní krátkého textu - pozvánka 

 

 

 

3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

• zjistí a poskytne podrobnou faktickou 
informaci 

• p�ednese p�ipravenou prezentaci  

• vypráví jednoduché p�íb�hy, zážitky ze 
sportovního utkání 

• zopakuje, kdo co �ekl, aby potvrdil vzájemné 
porozum�ní 

• popíše fotografii 

• napíše krátký neformální dopis – email 
 

1. Sport 
- sporty, vybavení, místa, lidé 
- vztažné v�ty, slovesné tvary 
- diskuse – pravda/nepravda 
- �tení �lánku – výb�r alternativ 
- konverzace - simulované situace 
- psaní krátkého textu – neformální 

dopis  
- konverzace na téma sport a 

diskuze 
-  

30 

 
• umí popsat p�íznaky n�kterých onemocn�ní  

• dopl�uje chyb�jící slova podle poslechu 

• ur�uje správnou alternativu podle poslechu 

• umí se vyjad�ovat v b�žných, p�edvídatelných 
siuacích  

• napíše krátký text – dopis s požadavkem 

• nalezne v promluv� hlavní a vedlejší myšlenky 
a d�ležité informace 

• �te s porozum�ním p�im��ené texty 

2. Zdraví 
- nemoci, zran�ní, léka�ské ošet�ení, 

pé�e o zdraví 
- trpný rod, vazba "have sth.done“, 

spojovací výrazy 
- poslech:  konverzace – dopl�ování 

v�t 
- �tení �lánku a výb�r z n�kolika 

alternativ 
- psaní krátkého textu – poznámka 

 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

286  

  
 
 

 
Tematické okruhy, komunika�ní situace a ja-
zykové funkce 
Žák: 

• �eší pohotov� a vhodn� standardní �e�ové 
situace i jednoduché a frekventované situace 
týkající se pracovní �innosti 

• domluví se v b�žných situacích; získá 
i poskytne informace 

• používá stylisticky vhodné obraty 
umož�ující nekonfliktní vztahy 
a komunikaci 

•  
 

3. P�íroda a životní prost�edí 
 

- krajina, po�así, rostliny, zví�ata, 
p�írodní pohromy 

- kondicionály, p�edložky 
- poslech vypráv�ní - 

pravda/nepravda konverzace 
- �tení krátkých text�, výb�r 

alternativ 
- konverzace - simulovaná situace 
- psaní dlouhého textu – neformální 

dopis 

 

Poznatky o zemích 
Žák: 
 

• prokazuje znalosti prost�edí anglicky 
mluvících zemí z pohledu zem�pisného, 
kulturního, demografického, hospodá�ského 
atp. 

• dokáže srovnat rozdílné tradice v anglicky 
mluvících zemích a v �R 

 

4. V�da a technologie 
 

- oblasti v�dy a techniky, po�íta�e 
- p�edp�ítomné �asy 
- poslech:  rozhovor – výb�r 

alternativ, konverzace 
- �tení �lánku – vyhledávání 

informací 
- diskuze a prezentace tématu  
- psaní krátkého textu - neformální 

dopis 

 

 
 

9.3 N�mecký jazyk 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  N�mecký jazyk  
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   denní 
Celková hodinová dotace:  192 
Forma vzd�lávání:   dálková  
Celková hodinová dotace:  70 hodin 
Platnost u�ební osnovy:                      od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu  
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Vzd�lávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úrove� t�íletého st�edního vzd�lání s vý-
u�ním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavk� RVP úrovn� A2+ podle Spole�ného evrop-
ského referen�ního rámce pro jazyky. 
V záv�ru nástavbového studia �eká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným 
p�edpokladem je dosažení jazykové úrovn� B1. 
Vzd�lávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu sm��uje k osvojení jazykových znalostí a komunika-
tivních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce pro 
jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žák� rozší�í z již aktivn� používaných lexikálních jed-
notek získaných za dobu st�edního vzd�lávání s výu�ním listem tak, že žák celkov� dosáhne 2300 
lexikálních jednotek na konci nástavbového studia. Z toho obecn� odborná a odborná terminologie 
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bude u úrovn� B1 zahrnovat minimáln� 20 %. P�i dosažení tohoto p�edpokladu bude žák schopen p�i-
stoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní úrovni. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 
 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 
cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k 
efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

 
Charakteristika u�iva: 
Denní forma 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 192 vyu�ovacích hodin za studium.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 3 h/týden 
    2. ro�ník 3 h/týden 
Dálková forma 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 70 vyu�ovacích hodin za studium. 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 20 h/rok 
    2. ro�ník 20 h/rok 
    3. ro�ník 30 h/rok 
         
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji p�edevším vstupní v�domosti a dovednosti žák� a 
jejich intelektuální úrove�. 
 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
Vyu�ující budou v hodinách n�meckého jazyka využívat: 
 

− metody slovní - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
                          - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 

              - metody písemných prací (písemná cvi�ení, testy, kompozice) 
              - metody práce s u�ebnicí �i knihou 
− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  - metody samostatné práce žák� 
− metody názorn� demonstra�ní 
− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní 

           - metody expozi�ní 
           - metody fixa�ní 
           - metody aplika�ní 

 
− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením!), ve�ejné prezentace žák�, 

uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s cí-
lem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice 1 – 
5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází z 
definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 
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U písemných prací testových odpovídá klasifika�ní stupnici 1 – 5 následující procentuální stupnice 
vycházející z bodového systému. 
 
100% - 90% 1 
  89% - 75% 2 
  74% - 54% 3 
  53% - 41% 4 
  40% - 0% 5 
Významn�jší písemné práce: 

− 2 kontrolní písemné práce souvislé – 1 za pololetí, gramatické testy opakovací  
 
Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, 
která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  
 
Mezip�edm�tové vztahy:   

− �eský jazyk a literatura 
− konverzace v n�meckém jazyce 
− d�jepis 
− hospodá�ský zem�pis 
− ob�anská nauka 
− biologie 
− informa�ní technologie 
− ekonomika 

 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník, denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

- Žák:  
- p�edstaví sebe, podá základní informace o 

sob�, své rodin� o zp�sobu života, 
- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im�-

�ené texty, orientuje se v textu, 
- odhaduje význam neznámých výraz� podle 

kontextu, 
- rozumí jednoduchým souvislým projev�m – 

monologickým i dialogickým – ve standard-
ním tempu, 

- p�eloží jednoduchý text a používá slovníky, 
- vede dialogy,  
- vede telefonní rozhovor. 

 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- rozlišuje základní  
            zvukovou stránku    
            jazyka,  

- vyslovuje co nejblíže p�irozené výslovnosti, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-

logie v rozsahu daných tematických okruh�, 
- dodržuje základní pravopisné normy, 
- se domluví v b�žných jednoduchých situa-

cích, 
- napíše seznamovací inzerát 

 

Po�ádek slov  - ve v�t� oznamovací a tá-
zací 
Podstatná jména 
- sklo�ování se �lenem ur�itým a neu-

r�itým, množné �íslo u podst. jmen 
       P�ídavná jména 

- sklo�ování po �lenu ur�itém, neur�i-
tém a bez �lenu,  

- zpodstatn�lá p�ídavná jména 
- stup�ování p�ídavných jmen 

 
Zájmena osobní, p�ivlast�ovací, tázací, 
ukazovací, neur�itá, záporná  

  
�íslovky – základní, �adové, vyjad�ování 
data 

 
Slovesa – �asování sloves pravidelných, 
nepravidelných, pomocných, zp�sobo-
vých v p�ítomném �ase, 

        -    budoucí �as 
- préteritum pomocných 
      zp�sobových, pravidelných a 
      nepravidelných sloves 
- perfektum pravidelných a nepravi-

delných 
            sloves 

P�edložky – s 3. p., se 4. p.,   
s 3. a 4. p. 

96 
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Vedlejší v�ty – po�ádek slov, spojky 
dass,  weil, wenn 
Grafická podoba jazyka a pravopis v�etn� 
interpunkce 
Výslovnost 

 
 
II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník, denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí souvislým projev�m monologickým 
i dialogickým ve standardním �e�ovém tem-
pu , 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orien-
tuje se v textu, nalezne hlavní myšlenku, od-
haduje význam neznámých výraz� podle 
kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

 
Jazykové prost�edky 
Žák 
 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeo-
logie k daným tematickým okruh�m, 

- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazy-
ka –  intonace, p�ízvuk, 

- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 
výslovnosti, 

- dodržuje základní pravopisné normy, 
- ovládá základní formy písemného projevu. 

 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 
oblasti, 

- zná spole�enské zvyklosti, geografické a 
kulturní poznatky dané jazykové oblasti, 

- má informace o významných osobnostech 
n�mecké literatury a kultury, 

- orientuje se v gastronomických zvyklostech 
n�mecké  jazykové oblasti. 

Slovesa  
      - perfektum pomocných  
        a zp�sobových   
      - vazby sloves –    
        p�edložkové a    
        bezp�edložkové 

- trpný rod 
- konjunktiv préterita a   
  opisný tvar s würde  
 

P�ídavná jména a p�íslovce 
- stup�ování p�ídavných 
   jmen p�íslovcí 
- zájmenná p�íslovce 

 
�íslovky násobné, zlomky, zpodstatn�lé �ís-
lovky 
 
�asové v�ty   
 
Souv�tí  - spojky v souv�tí sou�adném a pod-
�adném, po�ádek slov  
 
 
Formy písemného projevu – dopis osobní, 
pracovní, obchodní, strukturovaný životopis  
 
 

96 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník, dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

− výslovnost 
− pozdravy 
− obraty p�i p�edstavování 

20 

− �leny 
− �asování pravidelných sloves; mít, být  
− slovosledy 

 

− sklo�ování substantiv 
− rozkazovací zp�sob, zp�sobová slovesa 
− základní �íslovky 
− zápor 

 

−  zájmena osobní  
− podstatná jména v množném �ísle 

 

− p�ivlast�ovací zájmena 
− �eské „ sv�j“ 
− slovesa se zm�nou kmene v indikativu 
− základní po�etní úkony 

 

− �íslovky �adové 
− p�edložky se 3. a 3. a 4. pádem 
− vazba es gibt 

 

− zvratné zájmeno „sv�j“ 
− ozna�ení míry, hmotnosti, množství, 
− záporná p�edpona un- 

 

− krátký osobní dopis 
− stylizace pozvánky 
− informace o významných osobnostech 

z oblasti kultury n�m. mluvících zemí 

 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

− rozumí jednoduchým souvislým projev�m (mono-
logickým i dialogickým) ve standardním �e�ovém 
tempu, 

− �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� p�im��ené 
texty, orientuje se v textu, 

− odhaduje význam neznámých výraz� podle kon-
textu a zp�sobu tvo�ení, 

− je schopen ústního i písemného projevu situa�n� a 
tematicky zam��eného, 

− umí p�eložit text a používat slovníky, 
− st�ídá receptivní a produktivní �innosti, vede dia-

logy, 
− umí se p�edstavit, podat základní informace o so-

b�, své rodin� a zp�sobu života, 
− umí napsat jednoduchý osobní dopis. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 

− rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka, vy-
slovuje  

− hlásky co nejblíže p�irozené výslovnosti, 
− má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeologie 

daných tematických okruh�, 
− dodržuje základní pravopisné normy 
− se domluví v b�žných jednoduchých situacích. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 

− má faktické znalosti o reáliích dané jazykové ob-
lasti, 

− zná základní jídelní zvyklosti n�mecky mluvících 
zemí, 

− orientuje se v oblasti kultury dané jazykové oblas-
ti. 

− p�edpony odlu�itelné a neodl. 
− zvratná slovesa 
− �asové údaje 

 

 − stup�ování adjektiv a adverbií 
− ozna�ení míry, hmotnosti 
− spojky sou�adné 

 

 

 Písemné práce 
− ohodnocení 
− práce s chybami 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

− stup�ování p�ídavných jmen, p�íslovcí 
− sloveso werden 
− zájmena neur�itá a záporná 

20 

− min. �as (préteritum) 
− sklo�ování p�ídavných jmen 1.�. 
− ukazovací zájmena 

 

− zem�pisná p�ídavná jména 
− v�ty vedlejší vztažné 
− minulý �as (perfektum) 

 

− slovesné vazby 
− zájmenná p�íslovce 
− p�edložky se 4. pádem 
− p�edložka entlang 

 

− vynechávání �len� 
− zdvo�ilostní fráze 
− inzerát, žádost, pohovor 

 

- prohlubování minulých �as� 
- souv�tí, spojky sou�adící  
- postavení p�íslove�ných ur�ení 
- v�tný rámec - prohlubování  

 

 

- sklo�ování p�ídavných jmen 2.�. 
− nepravidelná slovesa  
− vynechávání �len� 
 

 

- smíšená slovesa 
- shrnutí používání �len� 

 

�e�ové dovednosti 
Žák: 

− rozumí souvislým projev�m ve standardním �e�o-
vém tempu, 

− �te s porozum�ním, orientuje se v textu, umí nalézt 
hlavní myšlenku, 

− odhaduje význam neznámých výraz� podle kontex-
tu a zp�sobu tvo�ení, 

− formuluje vlastní myšlenky, 
− vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žn� p�edvídatel-

ných situacích, umí p�eložit text a používat slovní-
ky, 

− vede dialogy, získává informace, 
− umí se zeptat na cestu a cestu vysv�tlit, 
− umí vest jednoduchý rozhovor p�i hledání pracov-

ního místa. 
Jazykové prost�edky 
Žák: 

− dodržuje základní pravopisné  normy, 
− rozlišuje základ ní zvukové prost�edky jazyka, 
− umí napsat životopis, inzerát, jednoduchou žádost o 

místo. 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 

− má faktické znalosti o reáliích dané jazykové oblas-
ti, 

− má informace o turisticky atraktivních oblastech, 
− orientuje se v mapách hlavních m�st n�mecky mlu-

vících zemí. 

Písemné práce, práce s autentickými texty 
− hodnocení 
− práce s chybami 

 

 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

- nepravidelná slovesa 
- sm�rová p�íslovce 
- sm�rová p�íslovce hin- her- 

30 

- podm�t man a es 
- závislý infinitiv 
- krácení vedlejších v�t 

 

- trpný rod 
- konjunktiv préterita 
- partizipium  

 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí souvislým projev�m (monologickým i dia-

logickým) ve standardním �e�ovém tempu, 
- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, umí nalézt 

hlavní myšlenku, 
- odhaduje význam neznámých výraz� podle kon-

textu a zp�sobu tvo�ení, 
- je schopen ústního i písemného projevu situa�n� a 

tematicky zam��eného, 
- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žn� p�edvída-

- slovesa tun/machen 
- opisný tvar würde + infinitiv  
- prohlubování stup�ování p�ídavných jmen 

a p�íslovcí 
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- infinitivní konstrukce s zu, 
- dvojicové spojky sou�adící 
- modální �ástice 

 

- p�ídavná jména odvozená od zem�pisných 
názv� 

- jména obyvatelská 
- odlišnosti rakouské n�m�iny 
- spole�ná historie �ech� a Rakušan� 

 

- vazby podstatných a p�ídavných jmen 
- zlomky, desetinná �ísla 
- slovesné vazby 

 

 

- údaje �asu, míry, vzdáleností, množství 
- nep�ímé otázky 
- v�ty zp�sobové, ú�inkové, 
- v�ty �asové 

 

telných situacích, umí p�eložit text a používat 
slovníky, 

- st�ídá receptivní a produktivní �innosti 
- vede dialogy, 
- umí podat informace o hlavním m�st�, umí popsat 

sv�j byt, 
- domluví se p�i nákupech. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeologie 

k daným tematickým okruh�m, 
- v písemném projevu dodržuje základní pravopisné 

normy, 
- umí napsat životopis, inzerát, jednoduchou žádost 

o místo. 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové ob-

lasti, 
- má informace o turisticky atraktivních oblastech, 
- orientuje se v mapách hlavních m�st n�mecky 

mluvících zemí. 

Písemné práce, práce s autentickými texty 
- ohodnocení 
- práce s chybami 

 

 

9.4 Ruský jazyk 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ruský jazyk  
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   dálková 
Celková hodinová dotace:  70 
Platnost u�ební osnovy:                      od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu  
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Vzd�lávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úrove� t�íletého st�edního vzd�lání s vý-
u�ním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavk� RVP úrovn� A2+ podle Spole�ného evrop-
ského referen�ního rámce pro jazyky. 
V záv�ru nástavbového studia �eká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným 
p�edpokladem je dosažení jazykové úrovn� B1. 
Vzd�lávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu sm��uje k osvojení jazykových znalostí a komunika-
tivních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce pro 
jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žák� rozší�í z již aktivn� používaných lexikálních jed-
notek získaných za dobu st�edního vzd�lávání s výu�ním listem tak, že žák celkov� dosáhne 2300 
lexikálních jednotek na konci nástavbového studia. Z toho obecn� odborná a odborná terminologie 
bude u úrovn� B1 zahrnovat minimáln� 20 %. P�i dosažení tohoto p�edpokladu bude žák schopen p�i-
stoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní úrovni. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
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Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 
 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 
cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k 
efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

 
Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 70 vyu�ovacích hodin za studium. Hloubka probí-
raného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji p�edevším vstupní v�domosti a dovednosti žák� a jejich intelek-
tuální úrove�. 
 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 20 hodin 
    2. ro�ník 20 hodin 
    3. ro�ník 30 hodin     
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
Vyu�ující budou v hodinách ruského jazyka využívat: 
 

− metody slovní - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
                          - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 

              - metody písemných prací (písemná cvi�ení, testy, kompozice) 
              - metody práce s u�ebnicí �i knihou 
− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  - metody samostatné práce žák� 
− metody názorn� demonstra�ní 
− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní 

           - metody expozi�ní 
           - metody fixa�ní 
           - metody aplika�ní 

 
− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením!),  ve�ejné prezentace žá-

k�, uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s 
cílem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice 1 – 
5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází z 
definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 
U písemných prací testových odpovídá  klasifika�ní stupnici 1 – 5 následující procentuální stupnice 
vycházející z bodového systému. 
 

100% - 90% 1 
       89% - 75% 2 
       74% - 54% 3 
      53% - 41% 4 
       40% - 0% 5 
Významn�jší písemné práce: 

− 2 kontrolní písemné práce souvislé – 1 za pololetí, gramatické testy opakovací  
 
Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, 
která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
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Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  
 
Mezip�edm�tové vztahy:   

− �eský jazyk a literatura 
− d�jepis 
− hospodá�ský  zem�pis 
− ob�anská nauka 
− biologie 
− informa�ní technologie 
− ekonomika 

 
 
 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- p�edstaví sebe, podá základní infor-
mace o sob�, své rodin� o zp�sobu 
života, 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov� 
p�im��ené texty, orientuje se v textu, 

- odhaduje význam neznámých výra-
z� podle kontextu, 

- rozumí jednoduchým souvislým 
projev�m – monologickým i dialo-
gickým, 

- p�eloží jednoduchý text a používá 
slovníky, 

- vede dialogy,  
- vede telefonní rozhovor. 

 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- rozlišuje základní  
            zvukovou stránku    
            jazyka,  

- vyslovuje co nejblíže p�irozené vý-
slovnosti, 

- má dostate�nou slovní zásobu v�et-
n� frazeologie v rozsahu daných te-
matických okruh�, 

- dodržuje základní pravopisné nor-
my, 

- se domluví v b�žných jednoduchých 
situacích, 

- napíše seznamovací inzerát. 

1. Lidé 
 

- p�edstavení se  
- výslovnost, p�ízvuk, azbuka- gra-

fická podoba a pravopis 
- interpunkce 
- pozdravy, seznámení 
- intonace  tázacích a oznamovacích 

v�t 
- �íslovky 1 – 1000 
- telefonní rozhovory 
- odkud kdo je, kde bydlí 
- v�k, národnost 
- znalost jazyk� 
-     psaní velkých písmen 
- pod�kování, omluva 
- �asování sloves v p�ít. �ase 
- zápor u sloves 
- �asování sloves s pohyblivým p�í-

zvukem  
-     podstatná jména v   
      1. – 3. pád� 
-    osobní zájmena v 1.    
     a 3. p.   
 

2. Rodina 
 

- p�ivlast�ovací zájmena 
- povolání – �ím kdo je, chce být 
- názvy profesí + slov. pracovat 
- �asování sl. chtít 
- výslovnost, intonace 

20 
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II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
 1. Volný �as 

 
- p�ijetí a odmítnutí pozvání 
- výslovnost  
- �asování sloves – se skup. – ova- /-

eva-, 
se zm�nou kmen souhl.,zvratných 
sloves 

- slovesné vazby hrát 
      co, hrát na 
- chceme se seznámit,  
      chceme si dopisovat,     
-     jak napsat     
      seznamovací inzerát 
- slovesné vazby  
- sklo�ování osobních zájmen   

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí souvislým projev�m ve 
standardním �e�ovém tempu,  

- �te s porozum�ním, orientuje se v 
textu, nalezne hlavní myšlenku, od-
haduje význam neznámých výraz� 
podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v 

b�žných p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží odpovídající text a používá 

slovníky, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informa-

ce, 
- dokáže se zeptat na cestu a cestu 

vysv�tlit, 
- domluví se p�i nákupech,  
- podá zahrani�ním turist�m infor-

mace o hlavním m�st�. 
 
Jazykové prost�edky 
Žák 
 

- má dostate�nou slovní zásobu v�et-
n� frazeologie k daným tematickým 
okruh�m, 

- v písemném projevu dodržuje zá-
kladní pravopisné normy, 

1.Škola 
- zápis do jazykového kurzu 
- �adové �íslovky 
- vyjad�ování data 
- minulý �as – kde kdo byl a co d�lal  
- vykání 
- p�edložky 
- sklo�ování zájmen kdo, co 
- sklo�ování podstat.jmen muž. a 

žen. rodu v jed.�. 
2. Orientace ve m�st� 

- hledání místa, pomoc p�i hledání 
- �asování pohybových sloves, slove-

so moci 
- infinitivní v�ty 
- rozkazovací zp�sob 

3. V obchodním centru  
- co komu koupit, co si kdo koupí 

(koupil) 
- kolik co stojí 
- �íslovky druhové, násobné, zlom-

kové, neur�ité 
- �asování sloves koupit, zeptat se, 

vzít 
 
4. Moskva. Petrohrad                     

- sklo�ování podstat. jmen st�edního 
rodu 

      v jed. �. 
-     nesklonná podst.     

20 
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- napíše e-mail. 
 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané 
jazykové oblasti, 

- má informace o turisticky atraktiv-
ních oblastech, 

- orientuje se v mapách dvou nejv�t-
ších  ruských m�st.  

 

      jména  
- vazby s p�edložkami 
 

5. Praha 
 

- sklo�ování podstat. 
jmen v množ. �ísle 
 (souhrn) 

6. Setkání, jak se kdo má. 
- �asování slovesa 
�������  
- vyjad�ování nutnosti v min., p�ít. a 

bud. �ase 
- genitiv záporový 

 

 
 
 
 
  

 
 
II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí souvislým projev�m mono-
logickým i dialogickým ve stan-
dardním �e�ovém tempu , 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazyko-
v�, orientuje se v textu, nalezne 
hlavní myšlenku, odhaduje význam 
neznámých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v 

b�žných p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat infor-

mace. 
 
Jazykové prost�edky 
Žák 
 

- má dostate�nou slovní zásobu 
v�etn� frazeologie k daným tema-
tickým okruh�m, 

- rozlišuje základní zvukové pro-
st�edky jazyka –  intonace, p�í-
zvuk, 

- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže 
p�irozené výslovnosti, 

- dodržuje základní pravopisné nor-
my, 

- ovládá základní formy písemného 
projevu. 

 
 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

 
1. �lov�k a jeho vzhled 
- vyjad�ování ����� � ���� 
- sklo�ování p�ídavných jmen vzor 

�
�� 
- sklo�ování �adových �íslovek (kro-

m� ������) 
- sklo�ování p�ídavných jmen vzor 

�����  a �íslovky ������  
- vyjad�ování data a �asu 

 
2. Lidé a móda 
- jak se kdo obléká, co má kdo na so-

b� 
- zájmena �����, ������� 
- vyjád�ení vzájemnosti 
- p�edložkové vazby 
-  
3. �lov�k a jeho charakter 
- psaní data 
- sklo�ování zpodstatn�lých p�í-

davných jmen 
- spojky  
- vyjád�ení možnosti, nemožnosti, 

nutnosti, pot�ebnosti  
 

4. Lidé a p�íroda 
- stup�ování  p�ídavných jmen a p�í-

slovcí  
- spojky v souv�tí sou�adném a pod-

�adném  
- formy písemného projevu – dopis 

osobní, pracovní, obchodní, struktu-
rovaný životopis  

 
 

30 
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- má faktické znalosti o reáliích dané 
jazykové oblasti, 

- zná spole�enské zvyklosti, geogra-
fické a kulturní poznatky dané ja-
zykové oblasti, 

- má informace o významných 
osobnostech ruské literatury a kul-
tury, 

- orientuje se v gastronomických 
zvyklostech ruské jazykové oblasti. 

 
  
 
 

9.5 Spole�enská kultura 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Spole�enská kultura 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace:  33 
Forma vzd�lávání: dálkové 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem  
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Seznámit žáky se základními pravidly spole�enské etikety. Zkoumat, analyzovat a poznávat mezilid-
ské vztahy v sociálních skupinách.  
 
Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin - denní forma: 1. ro�ník  1 h/týden 
 
 - dálková forma: 3. ro�ník  10 h/rok 
 

- Specifikovat mravní zásady správného chování, vymezit kulturní instituce v �R a v regionu, 
orientovat se v kultu�e bydlení a odívání.. 

 
Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Upev�ovat mravní hodnoty p�i spole�enském styku. Žák je schopen objasnit význam solidarity a dob-
rých vztah� v komunit�, umí debatovat o pozitivech i problémech multikulturního soužití, získá odol-
nost v��i zát�žovým situacím a sebed�v�ru p�i �ešení konfliktních situací. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

- práci žák� s verbálními texty 
- multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor) 
- prezenta�ní schopnosti 
- diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života 
- �ešení modelových situací se zam��ením na komunika�ní kompetence 
- rozvoj komunika�ních dovedností ve skupin� 
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Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

- ústní a písemné vyjad�ování 
- porozum�ní poznatk�m z oblasti spole�enské kultury 
- �ešení alternativních písemných úloh 
- schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života 
- zpracování a rozbor referátu 
- dovednost výstižn� formulovat své názory 
- tvorbu samostatného úsudku a argumentace 
- pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka 
- schopnost používat relevantní informace p�i diskusích 
- správné použití odborné terminologie 

 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Žák je schopen navrhnout alternativy �ešení p�i konfliktních situacích, umí posoudit využívání kulturní 
hodnot a kulturního bohatství, dokáže objasnit fungování kulturních institucí v �R.  
 
Pr��ezová témata 
 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

- pochopil základní hodnoty a principy demokracie 
- um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života 
- respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování 
- dokázal se orientovat v sociálních vztazích 
- respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí 

 
�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

- poznával sv�t a u�il se mu porozum�t 
- cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí 
- pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím 

 
Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

- využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací 
- um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program� 
- dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání 

 
�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

- dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli 
- vážil si hodnot lidské práce 
- byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin 
- objasnil základní aspekty ekonomické situace státu 
- popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti 

 
Mezip�edm�tové vztahy: 

- ob�anská nauka 
- sociologie 
- politologie 
- psychologie 
- právo 
- ekonomika 
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II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník - denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

- dokáže respektovat základní pravidla spo-
le�enské etikety 

- rozvíjí ohleduplnost, zdvo�ilost, odpo-
v�dnost, sebekriti�nost 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí 
- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 
- popíše vhodné spole�enské chování 

v dané situaci 
 
 
 
 
 
 

1. Spole�enská kultura 
- p�edstavování 
- oslovování 
- chování v dopravních prost�edcích 
- etiketa stolování 
1. chování na ve�ejnosti 
2. kulturní instituce v �R a v regionu 
3. principy a normy kulturního cho-

vání, spole�enská výchova 
4. kultura bydlení, odívání 
5. ochrana a využívání kulturních 

hodnot 
6. funkce reklamy a propaga�ních 

prost�edk� a její vliv na životní styl 
 

20 

Žák: 
- dokáže diskutovat o závislosti sociální 

nerovnosti a kultury 
- dokáže diskutovat o životním stylu 

2. �lov�k a sv�t 
1. sociální nerovnosti a kultura 
2. globální problémy související 

s kulturou 
- životní styl 
- kulturní hodnoty 
 

13 

  
 
II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník - dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

- dokáže respektovat základní pravidla spo-
le�enské etikety 

- rozvíjí ohleduplnost, zdvo�ilost, odpo-
v�dnost, sebekriti�nost 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí 
- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 
- popíše vhodné spole�enské chování 

v dané situaci 

1. Spole�enská kultura 
- p�edstavování 
- oslovování 
- etiketa stolování 
1. kulturní instituce v �R a v regionu 
2. principy a normy kulturního cho-

vání, spole�enská výchova 
3. kultura bydlení, odívání 
4. ochrana a využívání kulturních 

hodnot 
5. funkce reklamy a propaga�ních 

prost�edk� a její vliv na životní 
styl 

10 

Žák: 
- dokáže diskutovat o závislosti sociální 

nerovnosti a kultury 
- dokáže diskutovat o životním stylu 
- dokáže diskutovat o životním stylu 

2. �lov�k a sv�t 
1. sociální nerovnosti a kultura 
2. globální problémy související 

s kulturou 
- životní styl 
- kulturní hodnoty 
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9.6 T�lesná výchova 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: T�lesná výchova 
Kód a název oboru vzd�lávání: 64-41-L/524 Podnikání 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 64 
Platnost u�ební osnovy: od 1.9.2011 po�ínaje 1. ro�níkem. 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu: 
 
V souladu s vývojovými p�edpoklady a s individuálními zvláštnostmi žák� sm��uje vyu�ující úsilí 
u�itele a u�ební �innost žák� v t�lesné výchov� k t�mto cíl�m: 
- vážit si zdraví jako jedné z prvo�adých hodnot a cílev�dom� jej chránit, 
- pojímat zdraví a t�lesnou zdatnost jako hodnoty pot�ebné ke kvalitnímu prožívání života, 
- osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat sv�j pohybový projev a správné držení t�la,   usilo-
vat o optimální rozvoj zdravotn� orientované t�lesné zdatnosti v pravideln�   provád�ných pohybo-
vých aktivitách, 
- aktivn� vyhledávat p�íležitosti ke zdravotn� vhodným pohybovým aktivitám, 
- orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na t�lesné a duševní zdraví, 
- zvládat zjiš�ování základních parametr� t�lesné zdatnosti i korekci vlastního pohybového   režimu ve 
shod� se zjišt�nými údaji, 
- osvojit si základní zp�soby zjiš�ování svalových dysbalancí a využívat kompenza�ní,    relaxa�ní a 
vyrovnávací cvi�ení cílen�, s ohledem na vlastní oslabení, p�evažující zp�sob    života a charakter 
pracovní zát�že (aktuáln� i perspektivn�), 
- zvládnout organiza�ní, hygienické a bezpe�nostní návyky p�i pohybových �innostech i   v neznámém 
prost�edí, 
- zvládnout základní první pomoc p�i stavech ohrožujících život, 
- kladn� prožívat pohybovou �innost a využívat ji k p�ekonávání aktuálních negativních   t�lesných a 
duševních stav� i jako prost�edek k dlouhodob�jší zdravotní prevence, 
- chápat pohyb jako prost�edek duševní hygieny a využívat jej k vytvá�ení hodnotných   meziosobních 
vztah�, 
- samostatn� vstupovat do r�zných rolí a vztah� (hrá�, závodník, spoluhrá�, protihrá�,   rozhod�í, or-
ganizátor, divák) a upev�ovat vztahy v duchu fair play – i s p�esahem do života   školy, rodiny atd., 
- zvládnout zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimo�ádných událostí (živelní pohro-
my, havárie, krizové situace), základní úkony ochrany obyvatelstva ( varování, evakuace), Nazna�ené 
cíle by m�ly na výstupu ze st�ední odborné školy ústit do pozitivního vztahu k pravidelným pohybo-
vým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k p�irozené a nezbytné sou�ásti zdravého životního 
stylu moderního �lov�ka. 
 
Charakteristika u�iva: 
Výuka probíhá:   1. ro�ník ……2 hod/týdn� 

2. ro�ník ……2 hod/týdn� 
     
Základní u�ivo z hlediska uvedených kritérií tvo�í teoretické poznatky, pr�pravná, kondi�ní, relaxa�ní 
a jiná cvi�ení, gymnastika, úpoly, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování a turistika. Lyžování se 
nevyu�uje v hodinách ur�ených u�ebním plánem v týdenním rozvrhu, pro lyžování je vyhrazen jeden 
celý týden, p�i�emž lyžování absolvují žáci prvního ro�níku. 
Základní u�ivo je závazné pro všechny neoslabené žáky. Každá z uvedených �inností má specifický 
charakter a funkci. Žáci, kte�í splnili požadavky základního u�iva, prohlubují ho náro�n�jšími obm�-
nami, zp�soby nebo vazbami, které jsou uvád�ny v rámci výb�rového u�iva. Výb�rové u�ivo tedy 
prohlubuje a rozši�uje základní u�ivo, p�i�emž respektuje a využívá podmínek školy, zájm� žák� a 
odborného zam��ení u�itel�. Ob�as se b�žné hodiny nahrazují lekcemi plavání, bruslení a bowlingu. 
Nadaní žáci se pravideln� ú�astní st�edoškolských turnaj� (v odbíjené, kopané, atletice, plavání, flor-
bale apod.), z nichž jeden pomáhají organizovat. Taková �innost zahrnuje p�ípravu (pozvání ú�astník�, 
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zajišt�ní pot�ebných prostor�), realizaci (funkce rozhod�ího, zapisovatele, pomocný personál) a vy-
hodnocení výsledk�. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
T�lesná výchova je v u�ebním plánu za�azována v rozsahu 2 vyu�ovacích hodin v týdnu. Obsah p�ed-
m�tu je koncipován v návaznosti na obsah výuky na ZŠ do deseti tematických okruh�, v jejich rámci 
je pak u�ivo �len�no na poznatky, pot�ebné návyky a pohybové �innosti. Obsah u�iva je prost�edkem 
pro dosažení cíl� jednotlivých etap vzd�lání. Proto není u�ivo �len�no do ro�ník�, ale u�itel je vybírá 
v souladu s celkovou koncepcí daného p�edm�tu, s konkrétními podmínkami školy (prostorové, mate-
riální), konkrétní úrovní žák� (skupin, jednotlivc�), jejich p�evažujícími pohybovými zájmy i vzhle-
dem ke svému p�ípadnému speciálnímu pohybovému zam��ení. 
U�itel by m�l všem žák�m nabídnout k osvojení základní u�ivo, které vychází ze standardu vzd�lává-
ní. Konkrétní úrove� osvojení závisí p�edevším na individuálních p�edpokladech žák�. Pro uspokojení 
zájmu, dovednosti i pohybového nadání jednotlivc�, skupin, p�ípadn� celé t�ídy slouží u�ivo rozši�ují-
cí. Toto u�ivo je nezávazné. U�itel ve vyšší etap� vzd�lávání se musí p�i realizaci jednotlivých témat 
p�esv�d�it, do jaké míry si žáci osvojili u�ivo nižší etapy, v p�ípad� pot�eby se k n�mu vrátit nebo ho 
využít k opakování a upev�ování pohybových dovedností, k rozvoji pohybových schopností atd. Z 
výše nazna�eného vyplývá, že za�azení rozši�ujícího u�iva nebo vypušt�ní n�kterého nám�t� základ-
ního u�iva je v kompetenci u�itele, který nejlépe zná p�edpoklady žák� a konkrétní podmínky školy. 
 
Hodnocení výsledk� žák�: 
Rozhodující pro vzd�lání je sm��ování k díl�ím a celkovým cíl�m a respektování individuálních p�ed-
poklad� žák�. Proto hodnocení žák� vychází z diagnostiky žák�, z poznání jejich p�edpoklad�, aktuál-
ních možností, zdravotního stavu a pohybových zájm�. Rozhodující pro hodnocení žák� je p�ístup k 
p�edm�tu, aktivita p�i jednotlivých �innostech a individuální zm�ny (dovednostní, výkonové, postojo-
vé). Hodnocení výsledku je v souladu se školním klasifika�ním �ádem a je výsledkem komplexního 
p�ístupu osobnosti u�itele. Nej�ast�ji používané metody a prost�edky hodnocení zahrnují klasifikaci 
nebo slovní hodnocení. Hodnocení m�žeme realizovat ve vyu�ování t�lesné výchovy také pomocí 
souhlasných nebo nesouhlasných gest, mimikou, resp. výrazem tvá�e. 
Klasifikujeme v rozsahu p�ti stup��, žáci osvobození z t�lesné výchovy ze zdravotních d�vodu se 
neklasifikují. 
Hodnocení je založeno na t�chto základních ukazatelích: 
1. Test ze základu pravidel dané sportovní hry, disciplíny. 
2. Individuální zvládnutí jednotlivých gymnastických prvk�. 
3. Zvládnutí jednotlivých gymnastických prvk� v sestav� (po technické i estetické stránce). 
4. Zvládnutí základ� techniky vybraných atletických disciplín. 
5. Spln�ní základních limit� vybraných atletických disciplín. 
6. Zvládnutí techniky herních �inností jednotlivce vybraných sportovních odv�tví. 
7. Zvládnutí základu technicko-taktických dat ve h�e. 
 
Mezip�edm�tové vztahy 
- biologie 
- fyzika 
- ob�anská nauka 
- informa�ní technologie 
 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky 
Žák:  
- rozumí významu p�ípravy organismu (zah�átí 
a protažení) p�ed pohybovou �inností i význa-
mu pé�e o t�lo (stre�ink, relaxace, zásady hygi-
eny) po skon�ení pohybové �innosti, 
- rozliší a vysv�tlí pojmy zát�ž, únava, odpo�i-

1. Teoretické poznatky 
- zásady p�ípravy organismu p�ed pohybovou �in-
ností a její ukon�ení 
- zát�ž a odpo�inek terminologie pohybových �in-
ností 
- základní pohybové �innosti rozvíjející rychlostní, 
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nek, jednostranná zát�ž, p�í�iny svalové nerov-
nováhy. 
- rozumí a umí používat základní terminologic-
ké výrazy b�žn� používané p�i pohybových 
�innostech, 
- rozlišuje výrazy rychlost, síla, vytrvalost, 
pohyblivost, dovede použít vhodné pohybové 
�innosti pro rozvoj jednotlivých pohybových 
p�edpoklad�, 
- chápe význam pojm� aktivní zdraví a zdravý 
životní styl a dokáže stanovit, které pohybové 
�innosti jsou zdraví prosp�šné a které jsou 
zdraví škodlivé, 
- rozumí významu hygieny a bezpe�nosti p�i 
pohybových �innostech v r�zném prost�edí a 
r�zných podmínkách, 
- dokáže rychle reagovat a poskytnout první 
pomoc p�i drobných i závažn�jších poran�ních, 
zejména p�i úrazech vzniklých p�i pohybové 
�innosti. 
 

silové, vytrvalostní a pohybové p�edpoklady 
- pojem aktivní zdraví 
- hygiena a bezpe�nost p�i pohybových �innostech 
- první pomoc 
 

Žák 
- dokáže zaujmout postavení v daném tvaru, 
- používá základní povely a správn� na n� rea-
guje. 
 

 

2. Po�adová cvi�ení 
- nástupové tvary 
- pochodové tvary 
- povelová technika 
 

Žák 
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 
odpovídající p�íslušné �innosti, p�izp�sobuje je 
klimatickým podmínkám, 
- zvládá správnou techniku b�hu a start�  rozli-
šuje vhodnost použití jednotlivých druh� start� 
podle délky trati 
- prokáže jistou úrove� rychlostních a vytrva-
lostních schopností p�i testování, 
- porovnává ukazatele své zdatnosti s ostatními 
žáky a s p�edloženými tabulkami norem výko-
n�, 
- umí spojit rozb�h s odrazem, 
- dokáže technicky správn� provést skok do 
dálky, 
- rozlišuje hody a vrhy, 
- umí provést hod  
- bere v úvahu bezpe�nostní opat�ení p�i ho-
dech 
 

3. Atletika 
- nízké a st�edn� vysoké starty 
- b�hy – rychlý, vytrvalý 
- skok do dálky 
- hod kriketovým mí�kem, granátem 
 

Žák 
- rozliší správné a vadné držení t�la, 
- dokáže správn� ovlivnit držení vlastního t�la, 
- rozumí významu protahovacích a posilova-
cích cvi�ení pro správné držení t�la a prevenci 
p�ed nemocemi pohybového aparátu. 
- je schopen zhodnotit své pohybové možnosti 
a vybrat si vhodné rozvíjející �innosti z nabíd-
ky pohybových aktivit, 

4. Gymnastika 
- všeobecn� pohybov� rozvíjející cvi�ení 
– koordinace, síla, rychlost, vytrvalost a pohybli-
vost 
- akrobatické prvky – kotoul vp�ed a  jeho obm�ny, 
kotoul vzad, stoj na rukou, p�emet stranou (dívky), 
váha p�edklonmo 
- p�eskok p�es zvýšené ná�adí 
- cvi�ení na kruzích 
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- umí technicky správn� kotoul vp�ed a vzad, 
aplikuje tyto dovednosti na obm�ny kotoulu 
vp�ed a vzad – kotoul letmo, kotoul schylmo, 
- dokáže bezpe�n� provést stoj na rukou 
– u st�ny, ve volném prostoru s dopomocí, 
- zvládá základy p�emetu stranou, 
- bez obav zvládá p�eskok p�es zvýšené ná�adí 
- s odrazovým m�stkem i bez n�ho 
- umí dávat dopomoc jiným žák�m p�i p�esko-
ku, 
- na kruzích dovede z klidové polohy svis 
vznesmo – provést cvik p�ekot vzad snožmo a 
zp�t, 
- bezpe�n� zvládá komíhání ve svisu, p�ípadn� 
komíhání s obratem, 
- umí sesko�it v zákmihu a dát dopomoc p�i 
seskoku jiných žák�. 
 
Žák 
- správn� používá pádovou techniku pád vzad, 
vpravo, vlevo, 
- posuzuje vhodnost použití pádových technik, 
- zná zp�sob sebeobrany v r�zných krizových 
situacích – škrcení zep�edu, škrcení zezadu, 
úto�ný úchop za �ást t�la, napadnutí nožem. 
 

5. Úpoly 
- pády 
- základní sebeobrana 
 

Žák 
- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 
odpovídající p�íslušné �innosti a okolním pod-
mínkám, dovede je udržovat a ošet�ovat, 
- (odbíjená) umí technicky správn� odbít mí� 
obouru� vrchem, obouru� spodem, podat mí� 
spodem, 
- (kopaná) umí technicky správn� ovládat mí� 
nohou – vedení mí�e, používá r�zné zp�soby 
p�ihrávek a kop�, umí zpracovat mí�, 
- (košíková) umí technicky správn� ovládat mí� 
– driblink, používá r�zné zp�soby p�ihrávek, 
ovládá st�elbu na koš z r�zných míst a vzdále-
ností, z místa i z pohybu, umí základy dvojtak-
tu, 
- (pro všechny hry) dokáže použít získané do-
vednosti v herních situacích, 
- rozlišuje správné postavení hrá�e v poli a 
chápe jeho význam na dané pozici, 
- rozumí základním pravidl�m hry, 
- (netradi�ní hry) používá základní ná�iní spe-
cifické pro danou hru, zná základní pravidla 
hry. 
 

6. Sportovní hry 
- odbíjená (zejména dívky) – herní �innosti jednot-
livce 
- kopaná a sálová kopaná (zejména chlapci) – herní 
�innosti jednotlivce, hra 
- košíková – herní �innosti jednotlivce 
- základy netradi�ních sportovních her – ringo,  
 

Žák 
- dokáže se orientovat v horském prost�edí, je 
si v�dom nástrah vyplývající z charakteru hor-
ského prost�edí (�asté zm�ny po�así, zna�ení 
horského terénu, ochrana p�ed teplotními vlivy 
apod.), 

7. Lyža�ský výcvikový zájezd 
- seznámení se s horským prost�edím, chování p�i 
pobytu v horském prost�edí, výzbroj, výstroj, zá-
klady techniky sjezdového lyžování 
- výcvik na sjezdových lyžích 
- výcvik na snowboardu (pro zájemce) 
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- chová se v p�írod� ekologicky, 
- respektuje p�íkazy horské služby, dokáže se s 
ní spojit v p�ípad� nouze, 
- rozliší stupe� závažnosti poran�ní p�i pobytu 
v horském prost�edí, v leh�ích p�ípadech doká-
že poskytnout první pomoc, 
- posoudí technický stav lyža�ské výzbroje a 
pravideln� provádí základní údržbu, 
- bezpe�n� manipuluje s výzbrojí (p�enášení, 
nazouvání), 
- dokáže se pohybovat s lyžemi na nohou (pro-
vede obrat, ovládá ch�zi, skluz a výstup do 
svahu), 
- zvládne sjezd šikmo svahem v základním 
postoji a plynule navazuje odšlapování ke sva-
hu, 
- umí zastavit na bezpe�ném míst�, 
- dokáže bezpe�n� nastoupit a vystoupit z r�z-
ných druh� lanovek (poma, kotva, seda�ková 
lanovka), 
- provede dlouhý a st�ední oblouk s p�ihlédnu-
tím k technické vysp�losti lyža�e (oblouk v 
pluhu, s paralelním vedením lyží), 
- zvládne jízdu v r�zném terénu a sn�hu (hlu-
boký sníh, t�žký sníh, namrzlý povrch, terénní 
nerovnosti), 
- pozná chybn� a správn� provád�né �innosti, 
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové 
�innosti nebo výkonu, 
- nep�ece�uje vlastní síly a schopnosti p�i �in-
nosti v horském terénu, 
- (výcvik na snowboardu) – bezpe�n� manipu-
luje s výzbrojí, zvládá základní techniku stoje, 
skluzu, zastavení, obratu a zatá�ení na snowbo-
ardu, umí nastoupit, vyjet a vystoupit z lanov-
ky, dokáže zhodnotit kvalitu výkonu, 
- (výcvik na b�žeckých lyžích) – dokáže p�i-
pravit výzbroj na výcvik, umí se pohybovat s 
lyžemi na nohou (ch�ze, obrat, skluz, výstup 
do svahu, sjezd šikmo svahem, p�ekonání te-
rénních nerovností), zvládá základní techniky 
b�hu na lyžích (b�h dvoudobý st�ídavý, b�h 
soupažný). 
 

- výcvik na b�žeckých lyžích (pro zájemce) 
 

Žák 
- prokáže úrove� své t�lesné zdatnosti s pomocí 
standardizovaných testových baterií, 
- porovná své výsledky s tabulkovými hodno-
tami a s výsledky jiných žák�,  
- koriguje vlastní pohybový režim ve shod� se 
zjišt�nými údaji. 
 

8. Testování t�lesné zdatnosti 
- vstupní motorické testy 
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II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky 
Žák:  
-  chápe význam výrazu fair play, dokáže ho 
uplat�ovat jak p�i samotné pohybové �innosti, 
tak p�i sportovním diváctví, umí potla�it proje-
vy negativních emocí spojených se sportem, 
- rozumí rozdíl�m mezi sportem žen a muž�, 
mezi sportem vrcholovým a rekrea�ním, doká-
že se p�izp�sobit úrovni svých spoluhrá�� a 
podat pomocnou ruku slabším, 
- vysv�tlí pojem doping a uvede p�íklady z 
praxe, zná možné následky používání podp�r-
ných látek, 
- rozliší míru škodlivosti vlivu alkoholu, tabáku 
a drog na pohybovou výkonnost a t�lesnou 
zdatnost. 
- dokáže vyhledat pot�ebné informace z oblasti 
zdraví a pohybu, dovede o nich diskutovat, 
analyzovat je a hodnotit, 
- rozumí významu pohybových �inností 
(zejména kondi�ních, kompenza�ních a rela-
xa�ních) pro zdraví, 
- umí sestavit soubory zdravotn� zam��ených 
cvi�ení, cvi�ení pro t�lesnou a duševní relaxa-
ci, umí si p�ipravit kondi�ní program osobního 
rozvoje a vyhodnotit jej, 
- ovládá kompenza�ní cvi�ení k vlastní regene-
raci, a to zejména vzhledem k požadavk�m 
budoucího povolání, 
- uplat�uje osvojené zp�soby relaxace. 
 

1. Teoretické poznatky 
- fair play jednání, sportovní diváctví 
- rozdíly mezi TV a sportem žen a muž� 
- rozdíly mezi rekrea�ním, výkonnostním a vrcho-
lovým sportem 
- negativní jevy ve sportu 
- oblast zdraví a pohybu 
- význam pohybu pro zdraví 
- prost�edky ke všeobecnému rozvoji, k regeneraci, 
kompenzaci a relaxaci 
 

Žák:  
- uplat�uje zásady sportovního tréninku s cílem 
vylepšit své výkony z p�edchozího ro�níku 
(rychlé a vytrvalostní b�hy, skoky, hody, vrhy), 
- dokáže vhodn� sestavit družstvo pro štafetový 
b�h, v�etn� dodržování závodních pravidel 
dané disciplíny, 
- zvládá správnou techniku skoku vysokého 
(spojení odrazu s rozb�hem, zp�sob n�žky a 
flop), je si v�dom zásad bezpe�nosti p�i skoku 
vysokém, 
- dokáže p�izp�sobit b�h podmínkám daného 
terénu, používá vhodnou výstroj pro b�h 
v r�zných klimatických podmínkách. 
 

 

2. Atletika 
- b�hy – rychlé z nízkého startu, vytrvalostní z vy-
sokého startu 
- štafetový b�h 
- skok do dálky 
- skok do výšky 
- vrh koulí 
- vytrvalostní b�h v terénu 
 

Žák 
- uplat�uje zásady p�ípravy organismu p�ed 
pohybovou �inností, 
- využívá vhodné posilovací cviky pro zvyšo-
vání své t�lesné zdatnosti, 
- neopomíjí zásady pé�e o t�lo (stre�ing, 

3. Gymnastika 
- protahovací, posilovací, relaxa�ní, kondi�ní, ko-
ordina�ní a kompenza�ní cvi�ení 
- akrobatické prvky, akrobatické �ady 
- cvi�ení na hrazd� (opakování, nácvik to�e jízdmo 
vp�ed – dívky, to�e vzad –chlapci) 
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relaxace, zásady hygieny) po skon�ení  pohy-
bové �innosti, 
- zvládá základní akrobatické cviky nau�ené v 
p�edchozích ro�nících ve zdokonalené form�, 
- dokáže spojit akrobatické cviky ve složit�jší 
akrobatické �ady s využitím dopl�ujících cvik� 
(obraty, skoky a poskoky), 
- zvládá správnou techniku cvik� na hrazd� a 
p�eskoku p�es zvýšené ná�adí, osvojené v p�ed-
chozích ro�nících, 
- využívá své dovednosti v náro�n�jších pod-
mínkách (výška hrazdy, výška ná�adí, vzdále-
nost odrazového m�stku), 
- zná správnou techniku to�e jízdmo vp�ed 
(dívky) a to�e vzad (chlapci), 
- zvládá správnou techniku šplhu na ty�i i na 
lan�, prokáže úrove� svých silových schopností 
p�i šplhu na lan� bez p�írazu (chlapci), 
- zná a poskytuje dopomoc p�i �innostech, kde 
hrozí nebezpe�ní úrazu. 
- uplat�uje zásady p�ípravy organismu p�ed 
pohybovou �inností a zásady uklidn�ní orga-
nismu po skon�ení pohybové �innosti, 
- využívá vhodné protahovací a posilovací 
cviky pro zvyšování své t�lesné zdatnosti a pro 
kompenzaci nevhodných pohybových návyk� a 
nevhodné pracovní zát�že,  
- vylepšuje své výkony p�i cvi�ení všeho druhu 
(akrobacie, cvi�ení na hrazd� a na kruzích, 
p�eskok, šplh). 
 

- p�eskok p�es zvýšené ná�adí 
- cvi�ení na kruzích 
- šplh (ty�, lano) 
- akrobatické prvky 
 

Žák 
- (odbíjená, kopaná, košíková, netradi�ní spor-
ty) využívá získaných dovedností a v�domostí 
p�i h�e, snaží se odstra�ovat své nedostatky, 
snaží se o dodržování zásad fair play, 
- komunikuje p�i sportovních hrách – dodržuje 
smluvené signály a vhodn� používá odbornou 
terminologii, 
- dovede se zapojit do organizace turnaj� a 
sout�ží a umí zpracovat jednoduchou doku-
mentaci, 
- ovládá pravidla hry, dokáže rozhodovat, zapi-
sovat a sledovat výkony jednotlivc� nebo týmu. 
- dokáže se v souladu s pravidly zapojit do 
jakékoli provád�né herní �innosti v rámci osvo-
jené hry, 
- uplat�uje techniku a základy taktiky dané hry, 
participuje na týmových herních �innostech 
družstva, 
- vyhledává kolektivní sporty s v�domím jejich 
pozitivního p�sobení na psychiku �lov�ka. 
 

4. Sportovní hry 
- odbíjená (zejména dívky) – hra, rozhodování, 
organizace turnaje 
- kopaná (chlapci) – hra,  rozhodování, organizace 
turnaje 
- košíková – hra, rozhodování 
- netradi�ní sportovní hry – ringo, badminton,  
 
 

Žák 
- prokáže úrove� své t�lesné zdatnosti a porov-
ná své výsledky s tabulkovými hodnotami a se 

5. Testování motorické zdatnosti 
- výstupní motorické testy 
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svými výsledky z p�edchozích let. 
 
 

9.7 Psychologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Psychologie 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  33 
Forma vzd�lávání:  dálková 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Psychologie umož�uje pochopit význam základních pojm� v oblasti psychologie, rozlišit nej�ast�jší 
omyly v posuzování druhých a identifikovat typologii chování. 
 
Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin - denní forma: 1. ro�ník  1 h/týden 
 
 - dálková forma: 1. ro�ník  10 h/rok 
 

- Žáci budou seznámeni se základními pojmy z oblasti sociální psychologie, psychologie práce 
a psychologie trhu. 

 
Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Rozvíjet sebed�v�ru, toleranci, nezávislost, odolnost v��i stresu, porozum�t citovým vztah�, empatii, 
rozeznat své motivy, schopnosti, pocity a hodnoty. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

- práci žák� s verbálními texty 
- multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor) 
- prezenta�ní schopnosti 
- diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života 
- �ešení modelových situací 
- využití publikace podporující aktivní sociální u�ení: „Vím, co chci“ 
- práci ve skupinách 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

- ústní a písemné vyjad�ování 
- porozum�ní poznatk�m z oblasti psychologie 
- �ešení alternativních písemných úloh 
- schopnost aplikace zásad asertivity v modelových situacích 
- zpracování a rozbor referátu 
- dovednost výstižn� formulovat své názory 
- schopnost �ešit testy osobnosti s d�razem na verbální a analytické schopnosti 
- pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka 
- schopnost používat relevantní informace p�i diskusích 
- správné použití odborné terminologie z oblasti psychologie osobnosti 
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P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
P�edm�t p�ispívá k rozvoji komunikativních dovedností a jejich aplikaci v praxi. Žák je schopen ovlá-
dat své emoce, správn� posoudit citové stavy, umí pomáhat p�i �ešení konfliktních situací, dokáže 
identifikovat labilní jedince, umí se správn� orientovat v sociálních vztazích. 
Pr��ezová témata 
 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

- pochopil základní hodnoty a principy demokracie 
- um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života 
- respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování 
- dokázal se orientovat v sociálních vztazích 
- respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí 

 
�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

- poznával sv�t a u�il se mu porozum�t 
- cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí 
- pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím 

 
Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

- využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací 
- um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program� 
- dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání 

 
�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

- dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli 
- vážil si hodnot lidské práce 
- byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin 
- objasnil základní aspekty ekonomické situace státu 
- popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti 

 
Mezip�edm�tové vztahy: 

- spole�enská kultura 
- sociologie 
- politologie 
- ob�anská nauka 
- právo 
- ekonomika 

 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník - denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

- vymezí pojem osobnost, její utvá�ení 
- porozumí temperamentové typologii 
- je schopen analyzovat aktiva�ní a moti-

va�ní vlastnosti, charakter a schopnosti 
v�etn� inteligence 

- správn� vyhodnotí emo�ní projevy 
- je schopen uvést p�íklady poznávacích a 

pam��ových proces� 
- dokáže posoudit zvyklosti a tendence 

ovliv�ující prožívání 

1) Psychologie osobnosti 
- osobnost �lov�ka 
- typologie temperamentu 
- charakter 
- aktivace a motivace 
- city, emoce 
- pam��, pozornost 
- formy prožívání 
- psychické poruchy 
- autoregula�ní vlastnosti 
- projevy psychiky 

13 
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- popíše základní druhy psychických po-
ruch osobnosti 

- poznávací proces 
- poruchy osobnosti 
- zvyklosti a tendence p�i posuzo-

vání druhých 
 

Žák: 
- uplat�uje prost�edky verbální a neverbál-

ní komunikace; 
- jedná podle zásad spole�enského chování 

a profesního vystupování; 
- uplat�uje znalosti psychologie trhu 

v obchodním jednání; 
- porozumí zp�tné vazb�; 
- je schopen odolávat manipulativnímu 

chování; 
- je odolný v��i stresu a zát�žovým situa-

cím; 
- aplikuje asertivní chování v pracovním 

procesu; 
- umí zpracovat biografickou SWOT ana-

lýzu 
- dokáže vymezit klí�ové pracovní hodno-

ty; 
- je schopen efektivn� spolupracovat 

v týmu; 
- dokáže formulovat žádost o zam�stnání; 
- ovládá strategii pracovního pohovoru; 
- umí využít sociální dovednosti pro pod-

nikatelskou praxi; 
- dokáže využít osobního potenciálu pro 

rozvoj kariérního postupu; 
- dokáže �ešit konflikty v organizaci. 

2) Interpersonální komunikace a spole-
�enský styk 

- sociální psychologie 
- psychologie trhu 
- psychologie práce 
- zp�tná vazba 
- stres a konflikty 
- únava, tréma 
- SWOT analýza 
- rozbor pracovní  inzerce 
- p�íprava na pracovní pohovor 
- prezenta�ní aktivity 
- p�esv�d�ovací metody 
- techniky vyjednávání 
- �ešení modelových situací 
 

20 

 
 
II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník - dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

- vymezí pojem osobnost, její utvá�ení 
- porozumí temperamentové typologii 
- je schopen analyzovat aktiva�ní a moti-

va�ní vlastnosti, charakter a schopnosti 
v�etn� inteligence 

- správn� vyhodnotí emo�ní projevy 
- dokáže posoudit zvyklosti a tendence 

ovliv�ující prožívání 
- popíše základní druhy psychických po-

ruch osobnosti 

1) Psychologie osobnosti 
- osobnost �lov�ka 
- typologie temperamentu 
- charakter 
- aktivace a motivace 
- city, emoce 
- pam��, pozornost 
- formy prožívání 
- psychické poruchy 
- autoregula�ní vlastnosti 
- projevy psychiky 
- poruchy osobnosti 
- zvyklosti a tendence p�i posuzo-

vání druhých 
 

10 

Žák: 
- uplat�uje prost�edky verbální a neverbál-

ní komunikace; 
- jedná podle zásad spole�enského chování 

a profesního vystupování; 
- uplat�uje znalosti psychologie trhu 

v obchodním jednání; 
- porozumí zp�tné vazb�; 

2) Interpersonální komunikace a spole-
�enský styk 

- sociální psychologie 
- psychologie trhu 
- psychologie práce 
- zp�tná vazba 
- stres a konflikty 
- únava, tréma 
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- je schopen odolávat manipulativnímu 
chování; 

- je odolný v��i stresu a zát�žovým situa-
cím; 

- aplikuje asertivní chování v pracovním 
procesu; 

- umí zpracovat biografickou SWOT ana-
lýzu 

- dokáže vymezit klí�ové pracovní hodno-
ty; 

- je schopen efektivn� spolupracovat 
v týmu; 

- dokáže formulovat žádost o zam�stnání; 
- ovládá strategii pracovního pohovoru; 
- umí využít sociální dovednosti pro pod-

nikatelskou praxi; 
- dokáže využít osobního potenciálu pro 

rozvoj kariérního postupu; 
- dokáže �ešit konflikty v organizaci. 

- SWOT analýza 
- rozbor pracovní  inzerce 
- p�íprava na pracovní pohovor 
- prezenta�ní aktivity 
- p�esv�d�ovací metody 
- �ešení modelových situací 
 

 
 

9.8 Sociologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Sociologie  
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  33 
Forma vzd�lávání:  dálkové 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem  
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Zkoumat, analyzovat a poznávat mezilidské vztahy v sociálních skupinách. Posoudit, jak probíhá pro-
ces komunikace. Objektivizovat význam verbální a neverbální komunikace. Pochopit r�znorodost 
sociálních skupin. 
 
Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin - denní forma: 2. ro�ník  1 h/týden 
 
 - dálková forma: 2. ro�ník  10 h/rok 
 

- Objasnit faktory socializa�ního procesu, specifikovat vývojové fáze osobnosti, aplikovat typo-
logii osobnosti na volby profesionální �innosti, charakterizovat formy pospolitého života, spe-
cifikovat typologii chování ve skupinách. 

 
Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj�, hodnot a preferencí: 
Žák je schopen objasnit význam solidarity a dobrých vztah� v komunit�, umí debatovat o pozitivech i 
problémech multikulturního soužití, je schopen vysv�tlit p�í�iny migrace lidí, získá odolnost v��i zá-
t�žovým situacím a sebed�v�ru p�i �ešení konfliktních situací. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

- práci žák� s verbálními texty 
- multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor) 
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- prezenta�ní schopnosti 
- diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života 
- �ešení modelových situací se zam��ením na komunika�ní kompetence 
- rozvoj komunika�ních dovedností ve skupin� 

Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

- ústní a písemné vyjad�ování 
- porozum�ní poznatk�m z oblasti sociologie 
- �ešení alternativních písemných úloh 
- schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života 
- zpracování a rozbor referátu 
- dovednost výstižn� formulovat své názory 
- tvorbu samostatného úsudku a argumentace 
- pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka 
- schopnost používat relevantní informace p�i diskusích 
- správné použití odborné terminologie 

 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Žák je schopen navrhnout alternativy �ešení p�i konfliktních situacích, umí posoudit klady a zápory 
sociálních vztah�, dokáže objasnit význam sociální politiky státu. 
 
Pr��ezová témata 
 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

- pochopil základní hodnoty a principy demokracie 
- um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života 
- respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování 
- dokázal se orientovat v sociálních vztazích 
- respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí 

 
�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

- poznával sv�t a u�il se mu porozum�t 
- cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí 
- pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím 

 
Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

- využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací 
- um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program� 
- dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání 

 
�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

- dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli 
- vážil si hodnot lidské práce 
- byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin 
- objasnil základní aspekty ekonomické situace státu 
- popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti 

 
Mezip�edm�tové vztahy: 

- spole�enská kultura 
- ob�anská nauka 
- politologie 
- psychologie 
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- právo 
- ekonomika 

 
 
II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník - denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák:  

- dokáže vymezit faktory socializa�ního 
procesu 

- je schopen charakterizovat formy pospo-
litého života 

- dokáže se orientovat v pojmech spoluprá-
ce, soupe�ení 

- umí vymezit p�edpoklady efektivní tý-
mové spolupráce 

- dokáže pojmenovat sociáln� patol. jevy 
- dokáže vymezit soc. strukturu �eské spo-

le�nosti, sociální klima 
- je schopen definovat sociální status, soci-

ální roli ve spole�nosti 
- má pot�ebnou míru sebev�domí 
- dovede se orientovat v mediálních vzta-

zích a kriticky je hodnotit 
- je schopen odolávat myšlenkové manipu-

laci 

1. �lov�k v lidském spole�enství 
- socializa�ní proces 
- formy pospolitosti 
- kooperace 
- sociáln� patologické jevy 
- moderní �eská spole�nost 
- sociální role 
- sociální jednání 
- verbální a neverbální komunikace 
- odpov�dnost 
- mediální orientace 
- kompromis 
- celoživotní vzd�lávání 
- odolávání manipulaci 
- angažovanost 

23 

Žák: 
- umí popsat sociální nerovnost  
- je schopen charakterizovat pojmy: mobi-

lita, rasy, etnika, národnost, multikulturní 
vztahy, migrace, náboženské sekty, azyl 

2. �lov�k a sv�t 
- sociální nerovnosti 
- globální problémy související 

s migrací 

10 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník - dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák:  

- dokáže vymezit faktory socializa�ního 
procesu 

- je schopen charakterizovat formy pospo-
litého života 

- dokáže se orientovat v pojmech spoluprá-
ce, soupe�ení 

- umí vymezit p�edpoklady efektivní tý-
mové spolupráce 

- dokáže pojmenovat sociáln� patol. jevy 
- je schopen definovat sociální status, soci-

ální roli ve spole�nosti 
- má pot�ebnou míru sebev�domí 
- dovede se orientovat v mediálních vzta-

zích a kriticky je hodnotit 
- je schopen odolávat myšlenkové manipu-

laci 

1. �lov�k v lidském spole�enství 
- socializa�ní proces 
- formy pospolitosti 
- kooperace 
- sociáln� patologické jevy 
- sociální role 
- sociální jednání 
- odpov�dnost 
- mediální orientace 
- kompromis 
- celoživotní vzd�lávání 
- odolávání manipulaci 
- angažovanost 

10 

Žák: 
- umí popsat sociální nerovnost  
- je schopen charakterizovat pojmy: mobi-

lita, rasy, etnika, národnost, multikulturní 
vztahy, migrace, náboženské sekty, azyl 

2. �lov�k a sv�t 
1. sociální nerovnosti 
2. globální problémy související 

s migrací 
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9.9 Ob�anská nauka 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ob�anská nauka 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace:  66 
Forma vzd�lávání: dálkové 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:  od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Politologie p�ipravuje žáky na aktivní a odpov�dný život v demokratické spole�nosti, kultivuje histo-
rické v�domí, rozvíjí kritické myšlení žák�, podporuje diskusi o aktuálních otázkách spole�enského 
vývoje. 
 
Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin - denní forma: 1. ro�ník  2 h/týden 
 
 - dálková forma: 2. ro�ník  10 h/rok 
 

- Vysv�tlit úlohu státu a jeho funkcí, seznámit se se strukturou politického systému �eské re-
publiky, objasnit význam �eské Ústavy, obhajovat Listinu základních práv a svobod, analyzo-
vat ideologii politických stran, objasnit postavení �eské republiky v Evrop�. 

 
Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí: 
Žáci respektují lidská práva a svobody, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, vystupovat proti 
intoleranci, rasismu, etnické �i náboženské nesnášenlivosti. 
 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
Metody výuky a formy práce jsou zam��eny na: 

- práci žák� s verbálními texty 
- multimediální výuku (po�íta�e, video, DVD a dataprojektor) 
- prezenta�ní schopnosti 
- posilování mediální gramotnosti 
- diskusi o aktuálních otázkách spole�enského života 
- analýzu zásadních problém� sv�ta 
- práci ve skupinách 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 
P�i hodnocení žák� se klade d�raz na: 

- ústní a písemné vyjad�ování 
- porozum�ní poznatk�m 
- �ešení alternativních písemných úloh 
- schopnost aplikace získaných dovedností do reálného života 
- zpracování a rozbor referátu 
- dovednost výstižn� formulovat své názory 
- pr�b�žné a jednorázové sebehodnocení žáka 
- tvorbu samostatného úsudku a argumentace 
- schopnost používat relevantní informace p�i diskusích 
- správné použití odborné terminologie 
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P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
Výuka politologie rozvíjí komunika�ní dovednosti prost�ednictvím diskusí, schopnost formulovat 
názory a postoje, respekt k odlišným názor�m. 
 
Pr��ezová témata 
 
Ob�an v demokratické spole�nosti 
Žák je veden k tomu, aby: 

- pochopil základní hodnoty a principy demokracie 
- um�l diskutovat o každodenních otázkách spole�enského života 
- respektoval mravní hodnoty a zásady spole�enského chování 
- dokázal se orientovat v sociálních vztazích 
- respektoval tradi�ní hodnoty a zvyklosti sociokulturního prost�edí 

 
�lov�k a životní prost�edí 
Žák je veden k tomu, aby: 

- poznával sv�t a u�il se mu porozum�t 
- cílev�dom� zlepšoval a chránil životní prost�edí 
- pochopil význam ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím 

 
Informa�ní a komunika�ní technologie 
Žák je veden k tomu, aby: 

- využíval veškeré informa�ní technologie ke zjiš�ování dostupných informací 
- um�l zpracovávat úkoly s využitím ICT program� 
- dokázal samostatn� p�ipravit prezentace dle zadání 

 
�lov�k a sv�t práce 
Žák je veden k tomu, aby: 

- dokázal komunikovat s potenciálními zam�stnavateli 
- vážil si hodnot lidské práce 
- byl schopen debatovat o finan�ních záležitostech rodin 
- objasnil základní aspekty ekonomické situace státu 
- popsal projevy a d�sledky sociální nerovnosti v sou�asné spole�nosti 

 
Mezip�edm�tové vztahy: 

- spole�enská kultura 
- sociologie 
- ob�anská nauka 
- psychologie 
- právo 
- ekonomika 

 
II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník - denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák:  

- charakterizuje t�i velké války 20. století 
- vysv�tlí vývoj �eské a �s. spole�nosti a 

státu ve 20. století, zhodnotí význam vý-
znamných osobností, 

- uvede p�íklady dopadu totalitních režim� 
- dovede charakterizovat demokratické 

principy 
- charakterizuje ideologie 
- umí objasnit význam práv a svobod 
- jedná v souladu s humanitou a vlastenec-

1. Sv�t, �eskoslovenská a �eská spole�nost 
ve 20. stolení 

- t�i sv�tové války - první, druhá a vál-
ka studená; d�sledky válek; sv�t po 
první a druhé sv�tové válce; 

- vývoj a zápas �eskoslovenské demo-
kracie - osobnosti, politické systémy, 
vláda a moc, problémy a úsp�chy; 

- staré a nové ideologie - liberalismus, 
konservatismus, komunismus, socia-
lismus, nacionalismus, feminismus, 

28 
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tvím 
- ctí identitu jiných lidí 
- vystupuje proti p�edsudk�m 
- vysv�tlí, jaké projevy jsou považovány 

za politický extremismus 

environmentalismus 
- t�etí sv�t ve 20. století - t�etí sv�t a 

sv�tové války, krize kolonialismu, 
problémy a úsp�ch t�etího sv�ta na 
konci 20. století 

 
  

Žák: 
- srovná jednotlivé civilizace sou�asného 

sv�ta (velké kulturní okruhy); 
- popíše sou�asnou politiku velmocí a vy-

sp�lých stát�; 
- charakterizuje konflikty a místa nap�tí 

v sou�asném sv�t�; 
- debatuje o globálních problémech; 
- popíše globalizaci, její dopad na státy i 

na život lidí; 
- vysv�tlí zapojení �R do mezinárodních 

struktur; 
- dovede specifikovat nejvýznamn�jší me-

zinárodní organizace 
- charakterizuje priority EU 
- charakterizuje �eskou spole�nost na po-

�átku 21. století; 
- debatuje o multikulturním soužití 

v Evrop� a �R 
- je schopen se orientovat v zásadních 

otázkách mezinár. politiky. 

2. Soudobý sv�t a �eská spole�nost na prahu 
21. století 

- velké civiliza�ní okruhy sou�asného 
sv�ta 

- velmoci a vysp�lé zem� sou�asného 
sv�ta 

- bezpe�nost lidí, nap�tí a konflikty 
- zapojení �eské republiky do meziná-

rodních struktur 
- obyvatelstvo �R - sou�asný stav, 

multikulturní soužití 
 

 
 

28 

Žák: 
- vysv�tlí, jaké otázky �eší filozofie; 
- dovede používat vybraný pojmový 

aparát filozofie; 
- debatuje o filozofických otázkách; 
- umí porovnat názory na otázky prak-

tické etiky; 

3. Praktická filozofie a filozofická an-
tropologie 

- vznik filozofie a základní filozofické 
problémy 

- hledání smyslu života, spokojenosti a 
št�stí 

- �est, úcta a sv�domí 
- jazyk a dorozumívání 
- národ, vlast, sociální skupiny a ko-

munity 
- svoboda, odpov�dnost, pravda, vina, 

trest a smí�ení 
- žena a muži, genderová rovnost 
- vesnice a m�sta, problémy urbanizace 
- výchova a vzd�lávání 

10 

  
 
II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník - dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák:  

- charakterizuje t�i velké války 20. století 
- vysv�tlí vývoj �eské a �s. spole�nosti a 

státu ve 20. století, zhodnotí význam vý-
znamných osobností, 

- uvede p�íklady dopadu totalitních režim� 
- dovede charakterizovat demokratické 

principy 
- charakterizuje ideologie 
- umí objasnit význam práv a svobod 
- jedná v souladu s humanitou a vlastenec-

tvím 

1. Sv�t, �eskoslovenská a �eská spole�nost 
ve 20. stolení 

- t�i sv�tové války - první, druhá a vál-
ka studená; d�sledky válek; sv�t po 
první a druhé sv�tové válce; 

- vývoj a zápas �eskoslovenské demo-
kracie - osobnosti, politické systémy, 
vláda a moc, problémy a úsp�chy; 

- staré a nové ideologie - liberalismus, 
konservatismus, komunismus, socia-
lismus, nacionalismus, feminismus, 
environmentalismus 

10 
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- ctí identitu jiných lidí 
- vystupuje proti p�edsudk�m 
- vysv�tlí, jaké projevy jsou považovány za 

politický extremismus 

  

Žák: 
- popíše sou�asnou politiku velmocí a vy-

sp�lých stát�; 
- charakterizuje konflikty a místa nap�tí 

v sou�asném sv�t�; 
- debatuje o globálních problémech; 
- vysv�tlí zapojení �R do mezinárodních 

struktur; 
- dovede specifikovat nejvýznamn�jší me-

zinárodní organizace 
- charakterizuje priority EU 
- debatuje o multikulturním soužití 

v Evrop� a �R 
- je schopen se orientovat v zásadních 

otázkách mezinár. politiky. 

2. Soudobý sv�t a �eská spole�nost na pra-
hu 21. století 

- velmoci a vysp�lé zem� sou�asného 
sv�ta 

- bezpe�nost lidí, nap�tí a konflikty 
- zapojení �eské republiky do meziná-

rodních struktur 
- obyvatelstvo �R - sou�asný stav, 

multikulturní soužití 
 

 
 

 

Žák: 
- dovede používat vybraný pojmový aparát 

filozofie; 
- debatuje o filozofických otázkách; 
- umí porovnat názory na otázky praktické 

etiky; 

3. Praktická filozofie a filozofická antropo-
logie 

- hledání smyslu života, spokojenosti a 
št�stí 

- �est, úcta a sv�domí 
- jazyk a dorozumívání 
- národ, vlast, sociální skupiny a ko-

munity 
- svoboda, odpov�dnost, pravda, vina, 

trest a smí�ení 
- výchova a vzd�lávání 

 

 
                                                 

9.10 Konverzace v anglickém jazyce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Konverzace v anglickém jazyce 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 160 
Forma vzd�lávání: dálková 
Celková hodinová dotace: 60 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Vzd�lávání v anglickém jazyce jako v prvním cizím jazyce, vede žáky k prohlubování komunika�-
ních kompetencí (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a sm��uje k osvojení takové 
úrovn� komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B2 Spole�ného evropského 
referen�ního rámce. 
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Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 160/60 vyu�ovacích hodin za studium. Hloubka 
probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji p�edevším vstupní v�domosti a dovednosti žák� a jejich 
intelektuální úrove�. 

Po�et vyu�ovacích hodin: - denní forma:  1. ro�ník 2 h/týden 
    2. ro�ník 3 h/týden 
    - dálková forma:  1. ro�ník 20 h/rok 
    2. ro�ník 20 h/rok 
    3. ro�ník 20 h/rok 
   
Obsahem výuky je systematické získávání a rozvíjení: 

• �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
• p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby v�etn� nejb�žn�jší frazeologie a 

odborné terminologie (20 %), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, 
• poznatk� o reáliích anglicky mluvících zemí a jejich porovnání s reáliemi �eské republiky, 
2. praktických a odborných znalostí z oblasti obchodní korespondence a ekonomie. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V sou�asnosti  se klade d�raz p�edevším na to pojetí výuky, které se zam��uje na  individuální 
vzd�lávací pot�eby žák�. Preferují se p�edevším: 

− autodidaktické metody a vedení žák� k osvojování r�zných technik samostatného u�ení a 
individuální práci odpovídající jejich schopnostem, 

− sociáln�-komunikativní aspekty u�ení a vyu�ování – formy dialogu (týmová spolupráce, 
diskuse), v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žák� (nap�. prost�ednictvím 
Evropského jazykového portfolia (European Language Portfolio). Cílem je, aby žáci dokázali 
jevy zobec�ovat, srovnávat i pokud možno objektivn� hodnotit. Vyu�ující dále kladou d�raz 
na pot�ebu kultivovaného mluveného i písemného projevu, 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží, simula�ních metod, ve�ejné prezentace žák�, 
podpora aktivit mezip�edm�tového charakteru s cílem motivovat žáky k dorozum�ní se 
s rodilými mluv�ími anglicky mluvících zemí. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
Známkování 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1–5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stup��m známek vychází 
z definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 

Ve výuce jazyk�m se u v�tších opakovacích písemných zkoušení up�ednost�uje jednotné bodování 
stanovené na základ� procentuální úsp�šnosti jednotlivých žák�, která je uvedená v následující tabul-
ce:  

Dosažený pr�m�r Hodnocení 
100 - 90 % 1 

89 - 75 % 2 

74 - 54 % 3 

53 - 41 % 4 

40 – 0 % 5 

Zp�soby hodnocení by m�ly spo�ívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bo-
dového systému (percentuálního vyjád�ení) a sebehodnocení. Klasickými diagnostickými metoda-
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mi by m�lo být ústní zkoušení, písemné díl�í zkoušení, didaktický test, strukturovaná písemná práce, 
poslechový test. 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník - denní forma 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové  dovednosti 
Žák: 

− používá neadekvátní výrazy a pomocí gest 
vysv�tlí, co chce �íci, 

− rozumn� a plynule popíše jeden z r�zných objekt� 
svého zájmu, 

− popíše svoje zkušenosti, pocity a reakce, 
− popíše události jak skute�né, tak imaginární, 
− krátce vysv�tlí d�vody a vysv�tlení svých plán� a 

názor�, 
− synonymicky vyjád�í to, co chce sd�lit, 
− v�tšinou bez potíží argumentuje 
− definuje hlavní rysy n��eho konkrétního i bez 

znalosti sloví�ka, 
- ú�astní se konverzace v b�žném kontextu na 

témata týkající se zájm�, 
- diskutuje o tom, co d�lat ve�er, o víkendu, 

navrhuje a odpovídá na návrhy, souhlasí a 
nesouhlasí s ostatními, 

- vym�ní si praktickou informaci a vyjád�í názor na 
praktické problémy, 

- zeptá se na sm�r a vysv�tlí ho, 
- poskytne pokyny a �ídí se jimi  
- za�ne, udržuje a ukon�í krátkou konverzaci, 
- vstoupí do nep�ipravené diskuse, 
- vyjád�í pocity p�ekvapení, št�stí, 
- vyrovná se situacemi p�i cestování, ubytování, 

jednání s cizími ú�ady. 

1. Lidé, rodina a spole�enský život 
− osobnost, vzhled, oble�ení, �ásti t�la 
− rodina, rodinné tradice 
− volno�asové aktivity 

2. Bydlení 
− popis bytu, domu 
− nájem bytu 
− bydlení ve m�st�, na venkov� 
− domáci práce 

3. Škola 
− vzd�lávací systém v USA, VB a �R 
− školní p�edm�ty 
− lidé ve škole 

4. Práce 
− názvy povolání  
− hledání práce, brigády 
− žádost o práci, vstupní pohovor 

5. Jídlo 
− zdravé a nezdravé jídlo 
− p�íprava jídla 
− �eské stravovací návyky  
− anglická kuchyn� 

6. Nakupování a služby 
− druhy obchod� a zboží 
− dialogy v obchod� 
− služby (banka, pošta atp.) 

7.  Mé m�sto a region 
− geografické údaje,  
− spole�ensko-politická charakteristika, 

ekonomika a kultura 

8. Praha a �eská republika 
− geografické údaje,  
− spole�ensko-politická charakteristika, 

ekonomika a kultura 

 
64 
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2.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- se vyrovná se situacemi p�i cestování, 

ubytování, ubytování 
- používá správné slovesné tvary pro zám�ry, 

plány 
- rozumí klí�ovým informacím v autentickém 

rozhovoru rodilých mluv�ích 

1. Cestování a turistika 

− cestování,  ubytování,    prázdniny 
− dopravní prost�edky 
− ubytování 
− prázdniny, dovolená 
− nehody, problémy 

 

96 

- vyjad�uje názor na kulturní témata: film, 
kniha, hudba 

- vypráví o filmu nebo koncertu a popíše své 
reakce 

- ú�astní se konverzace v b�žném kontextu na 
témata týkající se zájmu 

2. Kultura a volný �as 

− hudba, literatura, divadlo, film, média, 
um�ní 

− média 
− oblíbený film, hudba 

 

 

 
- popisuje p�íznaky b�žných nemocí,  
- zná hlavní �ásti lidského t�la 
- umí se zapojit do diskuse na téma zdravý 

životní styl 

4. Zdraví 
 

− nemoci, zran�ní, p�íznaky nemocí 
− léka�ské ošet�ení, pé�e o zdraví 
− zdravý životní styl 

 

 

- popisuje zm�ny p�írody v jednotlivých ro�ních 
obdobích 

- rozumí informacím rádiového programu o 
po�así a p�írod� 

- umí doporu�it dv� zajímavá místa v naší zemi 
- za�íná, udržuje a ukon�uje krátkou konverzaci  

5. P�íroda a životní prost�edí 
 

− krajina, po�así  
− rostliny, zví�ata  
− p�írodní pohromy 
− životní prost�edí, jeho ochrana 

 

 

- používá PC terminologii  
- umí  informovat o navšt�v� muzea 

 

 

6. V�da a technologie 
 

− oblasti v�dy a techniky 
− po�íta�e 
− technologie 

 
7.  Velká Británie a Londýn 

− geografické údaje,  
− spole�ensko-politická charakteristika, 

ekonomika a kultura 

8.  Kanada, Austrálie 
− geografické údaje,  
− spole�ensko-politická charakteristika, 

ekonomika a kultura 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník - dálková forma 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod. 
dotace 

 
Žák: 
 

− vyjad�uje se ústn� k témat�m osobního života 
− rozumn� a plynule popíše jeden z r�zných 

objekt� svého zájmu, 
− popíše svoje zkušenosti, pocity a reakce, 
− dokáže popsat sv�j byt, za�ízení 
− vysv�tlí výhody bydlení ve m�st�/na venkov� 
− popíše události jak skute�né, tak imaginární, 
− popíše sv�j školní den 
− vysv�tlí rozdíl v systému vzd�lávání v �R/VB, 
− krátce vysv�tlí d�vody a vysv�tlení svých plán� 

a názor�, 
− hovo�í o svých svém (budoucím) zam�stní 
− synonymicky vyjád�í to, co chce sd�lit, 
− v�tšinou bez potíží argumentuje 
− definuje hlavní rysy n��eho konkrétního i bez 

znalosti sloví�ka, 
− hovo�í o svém m�st�/vesnici 
− doporu�í zajímavosti v regionu 
− doporu�í zajímavá místa v �R cizinci 
− zeptá se na sm�r a vysv�tlí ho. 

 
 

 
 1.  Lidé, rodina a spole�enský život 
- osobnost, vzhled, oble�ení, �ásti t�la 
- rodina, rodinné tradice 
- volno�asové aktivity 

 
 2.  Bydlení 
- popis bytu, domu 
- nájem bytu 
- bydlení ve m�st�, na venkov� 
- domáci práce 

 
 3.  Škola 
- vzd�lávací systém v USA, VB a �R 
- školní p�edm�ty 
- lidé ve škole 

 
 4.  Práce 
- názvy povolání  
- hledání práce, brigády 
- žádost o práci, vstupní pohovor 

 
 5.  Mé m�sto a region 
- zajímavá místa 
- kultura, sport ve m�st� 

 
 6.  �eská republika 
- geografie,  
- ekonomika a politické z�ízení 
- forma státu, demokratické tradice 
- kultura a tradice 

 
20 

 
 
 

2.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

 
Žák: 

− zapojí se do hovoru o jídle 
− umí si objednat jídlo v restauraci 
− popíše své oblíbené jídlo 
− umí popsat tradi�ní �ekou a anglickou kuchyni 

  1.  Jídlo, stravování 
- zdravé a nezdravé jídlo 
- p�íprava jídla 
- �eské stravovací návyky  
- anglická kuchyn� 

20 

− používá b�žné fráze p�i nakupování 
− domluví se v obchod�, na pošt�, v bance 
− zná nejb�žn�jší typy obchod�/zboží  
− se vyrovná se situacemi p�i cestování, 

ubytování 

  2. Nakupování a služby 
- druhy obchod� a zboží 
- dialogy v obchod� 
- služby (banka, pošta atp.) 
 

 

− stravování 
− používá správné slovesné tvary pro zám�ry, 

3. Cestování a turistika 
- cestování,  ubytování,    prázdniny 
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plány 
− diskutuje na téma cestování a stravování v cizí 

zemi 

- dopravní prost�edky 
- prázdniny, dovolená 
- nehody, problémy 

− hovo�í o kulturní události a popíše své reakce  
− popíše sv�j oblíbený film 
− umí  informovat o navšt�v� muzea 
− ú�astní se konverzace v b�žném kontextu na 

témata týkající se zájmu 

4. Kultura a volný �as 

- hudba, literatura, divadlo, film, média,  
- záliby, koní�ky 
- oblíbený film, hudba 

 

 

 
− orientuje se na map� USA 
− zná základní ekonomické, kulturní a 

demografické údaje o USA 
 

   5. USA 
- geografie,  
- ekonomika a politické z�ízení 
- forma státu, demokratické tradice 
- kultura a tradice 

 

 
 

3.ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− diskutuje o tom, co d�lat ve�er, o víkendu, 

navrhuje a odpovídá na návrhy, souhlasí a 
nesouhlasí s ostatními, 

− vym�ní si praktickou informaci a vyjád�í názor 
na praktické problémy, 

1. Sport 
- druhy sport�,  
- sportovní vybavení, místa, lidé 
- sportovní utkání 

20 

−  
− popisuje p�íznaky b�žných nemocí,  
− zná hlavní �ásti lidského t�la 
− umí se zapojit do diskuse na téma zdravý 

životní styl 

2. Zdraví 
- nemoci, zran�ní, p�íznaky nemocí 
- léka�ské ošet�ení, pé�e o zdraví 
- zdravý životní styl 

 

 

− popisuje zm�ny p�írody v jednotlivých ro�ních 
obdobích 

− rozumí informacím rádiového programu o 
po�así a p�írod� 

− za�íná, udržuje a ukon�uje krátkou konverzaci  

3. P�íroda a životní prost�edí 
- krajina, po�así  
- rostliny, zví�ata  
- p�írodní pohromy 
- životní prost�edí, jeho ochrana 

 

 

 
− používá PC terminologii  
− pracuje s p�im��en� obtížným odborným 

textem 
− dokáže se zapojit do hovoru o návšt�v� muzea 

4. V�da a technologie 
- oblasti v�dy a techniky 
- po�íta�e 
- technologie 

 

 
− má p�ehled o historii a sou�asnosti hlavního 

m�sta �R 
− hovo�í o hlavních pam�tihodnostech Prahy 

5.  Praha 
- geografické údaje,  
- spole�ensko-politická charakteristika,  
- kultura, ekonomika  
 

 

 
− orientuje se na map� Kanady a Austrálie 
− zná základní ekonomické, kulturní a 

demografické údaje o Kanad� a Austrálii 
 

6.  Kanada, Austrálie 
- geografie,  
- ekonomika a politické z�ízení 
- forma státu, demokratické tradice 
- kultura a tradice 
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9.11 Konverzace v n�meckém jazyce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:   Konverzace v n�meckém jazyce  
Kód a název oboru vzd�lávání:   64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:    denní 
Celková hodinová dotace:   160 
Forma vzd�lávání:    dálková 
Celková hodinová dotace:   60 
Platnost u�ební osnovy:                       od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Vzd�lávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úrove� t�íletého st�edního vzd�lání s vý-
u�ním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavk� RVP úrovn� A2+ podle Spole�ného evrop-
ského referen�ního rámce pro jazyky. 
V záv�ru nástavbového studia �eká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným 
p�edpokladem je dosažení jazykové úrovn� B1. 
Vzd�lávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu sm��uje k osvojení jazykových znalostí a komunika-
tivních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce pro 
jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žák� rozší�í z již aktivn� používaných lexikálních jed-
notek získaných za dobu st�edního vzd�lávání s výu�ním listem tak, že žák celkov� dosáhne 2300 
lexikálních jednotek na konci nástavbového studia. Z toho obecn� odborná a odborná terminologie 
bude u úrovn� B1 zahrnovat minimáln� 20 %. P�i dosažení tohoto p�edpokladu bude žák schopen p�i-
stoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní úrovni. 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 
 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 
cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k 
efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

 
Charakteristika u�iva: 
Denní forma 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 160 vyu�ovacích hodin za studium.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník  2 h/týden  
    2. ro�ník 3 h/týden     
Dálková forma 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 60 vyu�ovacích hodin za studium. 
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 20 h/rok 
    2. ro�ník 20 h/rok 
    3. ro�ník 20 h/rok   
Nápl� probíraného u�iva úzce souvisí, vychází a navazuje na u�ivo p�edm�tu N�mecký jazyk. Oba 
p�edm�ty se obsahov� vzájemn� prolínají.  
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Výukové strategie (pojetí výuky): 
U�itelé budou v hodinách využívat: 
 

− metody slovní - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
                                      - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 
              - metody písemných prací (písemná cvi�ení, kompozice) 
              - metody práce s u�ebnicí, cizojazy�nými knihami, s �asopisem 

− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  - metody samostatné práce žák� 
− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní 

                        - metody expozi�ní 
    - metody fixa�ní 
              - metody aplika�ní 
 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením!), ve�ejné prezentace žák�, 
uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s cí-
lem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice 1 – 
5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází z 
definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. U písem-
ných prací testových odpovídá klasifika�ní stupnici 1 – 5 následující procentuální stupnice. 
 
100% - 90% 1 
  89% - 75% 2 
  74% - 54% 3 
  53% - 41% 4 
  40% - 0% 5 
 
Významn�jší písemné práce: 

− 2 strukturované písemné práce souvislé – 1 za pololetí 
 
Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, 
která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  
 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
 
Komunikativní kompetence  
Žák je veden k tomu, aby byl schopen 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat v sou-
ladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 
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Mezip�edm�tové vztahy:  
− n�mecký jazyk    
− �eský jazyk a literatura 
− d�jepis 
− hospodá�ský zem�pis 
− ob�anská nauka 
− biologie 
− informa�ní technologie 
− ekonomika 

 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dota-

ce 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí jednoduchým souvislým proje-
v�m ve standardním �e�ovém tempu,  

- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, 
nalezne hlavní myšlenku, odhaduje vý-
znam neznámých výraz� podle kontex-
tu, 

- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 
p�edvídatelných situacích, 

- p�eloží odpovídající text a používá 
slovníky, 

- vede dialogy typické  pro každodenní 
život, 

- dokáže získávat a podávat informace, 
- dokáže se zeptat na cestu a cestu vysv�t-

lit, 
- podá zahrani�ním turist�m základní in-

formace. 
 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- rozlišuje základní zvukové prost�edky 
jazyka – intonace, p�ízvuk, fonetická 
redukce, 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� 
frazeologie k daným tematickým okru-
h�m, 

- v písemném projevu dodržuje základní 
pravopisné normy, 

- napíše e-mail. 
 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané ja-
zykové oblasti, 

- má informace o turisticky atraktivních 
oblastech, 

- orientuje se v map� dané jazykové ob-
lasti. 

Familie, Verwandtschaft 
 
Unsere Schule, meine Klasse 
 
Wohnen – unser Haus, unsere Wohnung, 
mein Zimmer 
 
Speisen, Getränke, Küche 
 
Orientierung in der Stadt 
Mein Wohnort 
 
Einkaufen, Geschäfte 
 
Kleidung und Mode 
 
Tagesablauf 
Meine Pläne in die Zukunft 
 
Freunde und Bekannte – Charakteristik  
 
Gesundheit und Krankheiten 
 
Reisen, Urlaub, Ferien 
 
 
Formy dopis� – soukromé, neformální 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí p�im��eným souvislým proje-
v�m monologickým i dialogickým ve 
standardním �e�ovém tempu, 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�,  
      orientuje se v textu,      
      nalezne hlavní  
      myšlenku, odhaduje  
      význam neznámých  
      výraz� podle kontextu, 
- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší text a používá slovní-

ky, 
- vede dialogy p�i standardních životních 

situacích, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� 
frazeologie k daným tematickým okru-
h�m, 

- rozlišuje základní zvukové prost�edky 
jazyka – intonace, p�ízvuk, fonetická 
redukce, 

- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�i-
rozené výslovnosti, 

- dodržuje základní pravopisné normy. 
 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané ja-
zykové oblasti, 

- zná spole�enské zvyklosti, geografické 
a kulturní poznatky dané jazykové ob-
lasti, 

- má informace o významných osobnos-
tech n�mecké literatury a kultury. 

 

 
Sport  
 
Kultur, mein Kulturleben 
 
Freizeit und Hobbys 
 
Familienfeste 
Sitten und Bräuche – Weihnachten 
 
Tschechische Republik 
 
Deutschsprachige Länder 
 
Dienstleistungen, Post 
 
Internet, Massenmedien 
 
Deutsche und österreichische Persönlichkei-
ten 
 
 
Formy dopis� – pracovní, obchodní, formál-
ní, strukturovaný životopis 
 
 
Tematické okruhy zam��ené na studijní obor  
 
 
 

96 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. do-
tace 

1. Moje rodina, rodinný život, životopis 20 

2. Volný �as, koní�ky  

3. Režim dne  

4. D�m a byt  

5. Cestování, dopravní prost�edky  

6. Formy dopis� – soukromé, pracovní, ob-
chodní  

�e�ové dovednosti 
Žák:  
- rozumí jednoduchým souvislým projev�m ve 

standardním �e�ovém tempu,  
- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, nalez-

ne hlavní myšlenku, odhaduje význam nezná-
mých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žn� p�edví-

datelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy typické pro každodenní život, 
- dokáže získávat a podávat informace, 
- dokáže se zeptat na cestu a cestu vysv�tlit, 
- podá zahrani�ním turist�m informace o hlav-

ním m�st�. 
Jazykové prost�edky 
Žák: 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka – 

intonace, p�ízvuk, fonetická redukce, 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeolo-

gie k daným tematickým okruh�m, 
- v písemném projevu dodržuje základní pravo-

pisné normy, 
- napíše e-mail. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- má informace o turisticky atraktivních oblas-

tech, 
- orientuje se v map� dané jazykové oblasti. 

  

 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

327  

 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. Škola, školství v �eské republice a 
v N�mecku 

2. Obchody, nakupování 

3. Oble�ení, móda 

4. Kultura, kino, divadla 

5. Sport 

6. M�sto, ve kterém bydlím 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
- rozumí p�im��eným souvislým projev�m mo-

nologickým i dialogickým ve standardním �e-
�ovém tempu,  

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, orientuje 
se v textu, nalezne hlavní myšlenku, odhaduje 
význam neznámých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných p�ed-

vídatelných situacích, 
- p�eloží text a používá slovníky, 
- vede dialogy p�i standardních životních situa-

cích, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

Jazykové prost�edky 
Žák: 
- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� frazeolo-

gie k daným tematickým okruh�m, 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky jazyka – 

intonace, fonetická redukce, v�tná melodie, 
- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�irozené 

výslovnosti, 
- dodržuje základní pravopisné normy. 

Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák: 
- má faktické znalosti o reáliích dané jazykové 

oblasti, 
- zná spole�enské zvyklosti, geografické a kul-

turní zajímavosti dané jazykové oblasti, 
- má informace o významných osobnostech n�-

mecké literatury a kultury. 

7. Tematické okruhy se zam��ením na studij-
ní obor  

20 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

1. �eská republika 

2. N�mecky mluvící zem� 

3. �eská kuchyn� 

4. N�mecká kuchyn� 

5. Na nádraží, na letišti 

6. Nemoci, u léka�e 

viz výsledky vzd�lávání a kompetence  
2. ro�ník, denní forma 

7. Tematické okruhy se zam��ením na studij-
ní obor  

20 

 
 

9.12 Maturitní seminá� z n�meckého jazyka 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Maturitní seminá� z n�meckého jazyka  
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Forma vzd�lávání:   dálková 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:                      od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 
 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 
cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k 
efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

 
 
Charakteristika u�iva: 
Denní forma 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 32 vyu�ovacích hodin za studium.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 2. ro�ník 1 h/týden 
Dálková forma     
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 10 vyu�ovacích hodin za studium. 
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Po�et vyu�ovacích hodin: 3. ro�ník  10 h/rok 
 
Nápl� probíraného  u�iva úzce souvisí s u�ivem p�edm�t� N�mecký jazyk a Konverzace v n�meckém 
jazyce, navazuje na n� a u�ivo dopl�uje a prohlubuje.Uvedené p�edm�ty se obsahov� vzájemn� prolí-
nají.  
 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
U�itelé budou v hodinách využívat: 
 

− metody slovní - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
                                      - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 
              - metody písemných prací (písemná cvi�ení, kompozice) 
              - metody práce s u�ebnicí, cizojazy�nými knihami, s �asopisem 

− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  - metody samostatné práce žák� 
− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní 

                        - metody expozi�ní 
    - metody fixa�ní 
              - metody aplika�ní 
 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením), ve�ejné prezentace žák�, 
uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s cí-
lem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice 1 – 
5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází z 
definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. U písem-
ných prací testových odpovídá  klasifika�ní stupnici 1 – 5 následující procentuální stupnice. 
 
100% - 90% 1 
  89% - 75% 2 
  74% - 54% 3 
  53% - 41% 4 
  40% - 0% 5 
 
 
Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, 
která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  
 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
 
Komunikativní kompetence  
Žák je veden k tomu, aby byl schopen 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat v sou-
ladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
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− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 
 
 
Mezip�edm�tové vztahy:  

− n�mecký jazyk 
− konverzace v n�meckém jazyce    
− �eský jazyk a literatura 
− d�jepis 
− hospodá�ský zem�pis 
− ob�anská nauka 
− biologie 
− informa�ní technologie 
− ekonomika 

 
 
II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí souvislým projev�m monolo-
gickým i dialogickým ve standardním 
�e�ovém tempu, 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, 
orientuje se v textu, nalezne hlavní 
myšlenku, odhaduje význam nezná-
mých výraz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�ž-

ných p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší a odborný text s po-

mocí slovníku, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- rozlišuje základní zvukové prost�edky 
jazyka –  intonace, fonetická reduk-
ce,p�ízvuk,  

- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže 
p�irozené výslovnosti, 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� 
frazeologie k daným tematickým 
okruh�m, 

- dodržuje základní pravopisné normy. 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané 
jazykové oblasti, 

- používá b�žn� mapu dané jazykové 
oblasti, 

- zná spole�enské zvyklosti, geografic-
ké a kulturní poznatky dané jazykové 
oblasti, 

 
Um�ní a literatura 
 
Masmédia a internet 
 
Svátky, tradice, zvyky 
 
Praha 
 
Berlín 
 
Víde� 
 
Obchodní korespondence 
 
Tematické okruhy se zam��ením na stu-
dijní obor  
 
 
 

32 
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- má informace o významných osob-
nostech n�mecké literatury a kultury, 

- orientuje se v gastronomických zvyk-
lostech n�mecké jazykové oblasti. 

 
 
 
II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník – dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

 dotace 
viz výsledky vzd�lávání a kompetence 2. 
ro�ník – denní forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Um�ní a literatura 
 
Masmédia a internet 
 
Svátky, tradice, zvyky 
 
Praha 
 
Berlín 
 
Víde� 
 
Obchodní korespondence 
 
Tematické okruhy se zam��ením na stu-
dijní obor 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.13 Konverzace v ruském jazyce 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Konverzace v ruském jazyce  
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   dálková 
Celková hodinová dotace:  60 
Platnost u�ební osnovy:                      od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Vzd�lávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úrove� t�íletého st�edního vzd�lání s vý-
u�ním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavk� RVP úrovn� A2+ podle Spole�ného evrop-
ského referen�ního rámce pro jazyky. 
V záv�ru nástavbového studia �eká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným 
p�edpokladem je dosažení jazykové úrovn� B1. 
Vzd�lávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu sm��uje k osvojení jazykových znalostí a komunika-
tivních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Spole�ného evropského referen�ního rámce pro 
jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žák� rozší�í z již aktivn� používaných lexikálních jed-
notek získaných za dobu st�edního vzd�lávání s výu�ním listem tak, že žák celkov� dosáhne 2300 
lexikálních jednotek na konci nástavbového studia. Z toho obecn� odborná a odborná terminologie 
bude u úrovn� B1 zahrnovat minimáln� 20 %. P�i dosažení tohoto p�edpokladu bude žák schopen p�i-
stoupit k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní úrovni. 
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Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 
 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 
cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k 
efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

 
 
Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 60 vyu�ovacích hodin za studium. Napl� probíra-
ného  u�iva úzce souvisí, vychází a navazuje na u�ivo p�edm�tu Ruský jazyk. Oba p�edm�ty se obsa-
hov�  vzájemn� prolínají.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 20 
    2. ro�ník 20 
    3. ro�ník 20 
 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
U�itelé budou v hodinách ruského jazyka využívat: 
 

− metody slovní - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
                                      - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 
              - metody písemných prací (písemná cvi�ení, kompozice) 
              - metody práce s u�ebnicí, cizojazy�nými knihami, s �asopisem 

− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  - metody samostatné práce žák� 
− varianty metod z hlediska fází výuky  - metody motiva�ní 

- metody  
- metody fixa�ní 

              - metody aplika�ní 
 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením!),  ve�ejné prezentace žá-
k�, uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s 
cílem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice 1 – 
5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází z 
definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. U písem-
ných prací testových odpovídá  klasifika�ní stupnici 1 – 5 následující procentuální stupnice. 
 
100% - 90% 1 
  89% - 75% 2 
  74% - 54% 3 
  53% - 41% 4 
  40% - 0% 5 
 
Významn�jší písemné práce: 
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− 2 strukturované písemné práce souvislé – 1 za pololetí 
 
Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, 
která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  
 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
 
Komunikativní kompetence  
Žák je veden k tomu, aby byl schopen 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat v sou-
ladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 

 
 
Mezip�edm�tové vztahy:  

− ruský jazyk    
− �eský jazyk a literatura 
− d�jepis 
− hospodá�ský  zem�pis 
− ob�anská nauka 
− biologie 
− informa�ní technologie 
− ekonomika 

 
 
 
 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí jednoduchým souvislým proje-
v�m ve standardním �e�ovém tempu,  

- �te s porozum�ním, orientuje se v textu, 
nalezne hlavní myšlenku, odhaduje vý-
znam neznámých výraz� podle kontex-
tu, 

- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží odpovídající text a používá 

slovníky, 
- vede dialogy typické  pro každodenní 

život, 
- dokáže získávat a podávat informace, 
- dokáže se zeptat na cestu a cestu vysv�t-

lit, 
- podá zahrani�ním turist�m základní in-

formace. 
 
Jazykové prost�edky 

Moje rodina, rodinný život, životopis 
 
 
Volný �as, koní�ky 
 
 
 
Režim dne 
 
 
 
D�m a byt 
 
 
 
M�j p�ítel - charakteristika 
 
 
Cestování, dopravní prost�edky 
 
 
 

20 
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Žák 
- rozlišuje základní zvukové prost�edky 

jazyka –  intonace, p�ízvuk, fonetická 
redukce, 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� 
frazeologie k daným tematickým okru-
h�m, 

- v písemném projevu dodržuje základní 
pravopisné normy, 

- napíše e-mail. 
 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané ja-
zykové oblast,i 

- má informace o turisticky atraktivních 
oblastech, 

- orientuje se v map� dané jazykové ob-
lasti.  

 
Škola, školství v �eské republice a v Rusku 
 
 
 
 
 
Formy dopis� – soukromé,  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí p�im��eným souvislým proje-
v�m monologickým i dialogickým ve 
standardním �e�ovém tempu, 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�,  
      orientuje se v textu,      
      nalezne hlavní  
      myšlenku, odhaduje  
      význam neznámých  
      výraz� podle kontextu, 
- formuluje vlastní myšlenky, 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší text a používá slovní-

ky, 
- vede dialogy p�i standardních životních 

situacích, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� 
frazeologie k daným tematickým okru-
h�m, 

- rozlišuje základní zvukové prost�edky 
jazyka –  intonace, p�ízvuk, fonetická 
redukce, 

- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�i-
rozené výslovnosti, 

- dodržuje základní pravopisné normy. 
 
 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 

Obchody, nakupování 
 
 
 
 
 
Oble�ení, móda 
 
 
 
 
Kultura, kino, divadla 
 
 
 
Sport 
 
 
Petrohrad 
 
 
 
Moskva 
 
 
 
Praha 
 
 
M�sto, ve kterém bydlím 
 
 
Tematické okruhy se zam��ením na studijní 
obor  
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

335  

Žák 
- má faktické znalosti o reáliích dané ja-

zykové oblasti, 
- zná spole�enské zvyklosti, geografické 

a kulturní poznatky dané jazykové ob-
lasti, 

- má informace o významných osobnos-
tech ruské literatury a kultury.   

Formy dopis� -  
pracovní, obchodní 
 

 
 

 
 
II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí souvislým projev�m monolo-
gickým i dialogickým ve standardním 
�e�ovém tempu, 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, 
orientuje se v textu, nalezne hlavní myš-
lenku, odhaduje význam neznámých vý-
raz� podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší a odborný text s pomo-

cí slovníku, 
- vede dialogy, 
- dokáže získávat a podávat informace. 

 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- rozlišuje základní zvukové prost�edky 
jazyka –  intonace, fonetická reduk-
ce,p�ízvuk,  

- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�i-
rozené výslovnosti, 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� 
frazeologie k daným tematickým okru-
h�m, 

- dodržuje základní pravopisné normy. 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané ja-
zykové oblasti, 

- používá b�žn� mapu dané jazykové ob-
lasti, 

- orientuje se v mapách dvou nejv�tších 
ruských m�st,  

- zná spole�enské zvyklosti, geografické 
a kulturní poznatky dané jazykové ob-
lasti, 

- má informace o významných osobnos-
tech ruské literatury a kultury, 

- orientuje se v gastronomických zvyklos-
tech ruské jazykové oblasti.   

�eská republika 
 
 
 
 
�eská kuchyn� 
 
 
 
Po�así, ro�ní období 
 
 
 
Ruská federace 
 
 
 
 
Ruská kuchyn� 
 
 
 
Služby, na nádraží, na letišti 
 
 
 
 
 
 
Pé�e o zdraví, nemoci, u léka�e 
 
 
 
Tematické okruhy se zam��ením na studijní 
obor  
 
 
 

20 
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9.14 Maturitní seminá� z ruského jazyka 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:   Maturitní seminá� z ruského jazyka  
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   dálková 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:                      od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Výuka cizích jazyk� si tedy klade dva hlavní cíle: 
 

− komunikativní – cíl hlavní, daný specifikou p�edm�tu a vymezený výstupními požadavky a 
cíli, vede žáky k získání klí�ových komunikativních jazykových kompetencí a p�ipravuje je k 
efektivní �ásti v p�ímé i nep�ímé komunikaci v�etn� p�ístupu k informa�ním zdroj�m 

− výchovn� vzd�lávací – p�ispívá k formování osobnosti žáka, u�í je toleranci k hodnotám ji-
ných národ� a jejich respektování. 

 
Charakteristika u�iva: 
U�ební osnova je zpracována pro výuku v rozsahu 10 vyu�ovacích hodin za studium. Nápl� probíra-
ného  u�iva úzce souvisí s u�ivem p�edm�t� Ruský jazyk a Konverzace v ruském jazyce, navazuje na 
n� a u�ivo dopl�uje a prohlubuje.Uvedené p�edm�ty se obsahov� vzájemn� prolínají.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 3. ro�ník 10 
 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
U�itelé budou v hodinách ruského jazyka využívat: 
 

− metody slovní - monologické metody (vysv�tlování, vypráv�ní) 
                                      - dialogické metody (rozhovor, týmová práce) 
              - metody písemných prací (písemná cvi�ení, kompozice) 
              - metody práce s u�ebnicí, cizojazy�nými knihami, s �asopisem 

− metody z hlediska aktivity a samostatnosti žák�  - metody samostatné práce žák� 
− varianty metod z hlediska fází výuky - metody motiva�ní 

             - metody expozi�ní 
- metody fixa�ní 

           - metody aplika�ní 
 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží (vždy s vyhodnocením), ve�ejné prezentace žák�, 
uplat�ování projektové metody výuky, podpora aktivit nadp�edm�tového charakteru mj. s cí-
lem vyp�stovat u co nejv�tší �ásti žák� pot�ebu dorozum�t se s mluv�ími z daných jazyko-
vých oblastí 

 
Hodnocení výsledk� žák�: 

− známkování 
 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice 1 – 
5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídajících jednotlivým stup��m známek vychází z 
definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. U písem-
ných prací testových odpovídá  klasifika�ní stupnici 1 – 5 následující procentuální stupnice. 
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100% - 90% 1 
  89% - 75% 2 
  74% - 54% 3 
  53% - 41% 4 
  40% - 0% 5 
 
Významn�jší písemné práce: 

− 2 strukturované písemné práce souvislé – 1 za pololetí 
 
Významnou roli hraje rovn�ž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagog� s žáky, 
která vede k identifikaci nedostatk� a jejich následnému odstran�ní.  
Žáci budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivn� kritického sebehodnocení a sebeposuzování.  
 
P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 
 
Komunikativní kompetence  
Žák je veden k tomu, aby byl schopen 

− vyjad�ovat se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci a vhodn� se prezentovat v sou-
ladu s pravidly daného kulturního prost�edí, 

− formulovat své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 
správn�, 

− aktivn� se ú�astnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory 
druhých, 

− písemn� zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí, 
− zpracovávat p�im��en� náro�né texty na b�žná témata. 

 
 
Mezip�edm�tové vztahy:  

− ruský jazyk 
− konverzace v ruském jazyce    
− �eský jazyk a literatura 
− d�jepis 
− hospodá�ský zem�pis 
− ob�anská nauka 
− biologie 
− informa�ní technologie 
− ekonomika 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dota-

ce 
�e�ové dovednosti 
Žák: 

- rozumí souvislým projev�m monologic-
kým i dialogickým ve standardním �e�o-
vém tempu, 

- �te s porozum�ním v�cn� i jazykov�, ori-
entuje se v textu, nalezne hlavní myšlen-
ku, odhaduje význam neznámých výraz� 
podle kontextu, 

- formuluje vlastní myšlenky 
- vyjad�uje se tém�� bezchybn� v b�žných 

p�edvídatelných situacích, 
- p�eloží složit�jší a odborný text s pomocí 

slovníku, 
- vede dialogy, 

A. S. Puškin 
 
 
 
Ruské um�ní a literatura 
 
 
 
 
Masmédia a internet 
 
 
 
 
 

10 
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- dokáže získávat a podávat informace. 
 
Jazykové prost�edky 
Žák 

- rozlišuje základní zvukové prost�edky ja-
zyka –  intonace, fonetická reduk-
ce,p�ízvuk,  

- vyslovuje srozumiteln� co nejblíže p�iro-
zené výslovnosti, 

- má dostate�nou slovní zásobu v�etn� fra-
zeologie k daným tematickým okruh�m, 

- dodržuje základní pravopisné normy. 
 
Zem� p�íslušné jazykové oblasti 
Žák 

- má faktické znalosti o reáliích dané jazy-
kové oblasti, 

- používá b�žn� mapu dané jazykové ob-
lasti, 

- orientuje se v mapách dvou nejv�tších 
ruských m�st,  

- zná spole�enské zvyklosti, geografické a 
kulturní poznatky dané jazykové oblasti, 

- má informace o významných osobnostech 
ruské literatury a kultury, 

- orientuje se v gastronomických zvyklos-
tech ruské jazykové oblasti.   

Svátky, tradice, zvyky 
 
 
 
 
 
 
Sibi� 
Transsibi�ská magistrála 
 
 
 
 
 
Tematické okruhy se zam��ením na studijní 
obor  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.15 Maturitní seminá� z anglického jazyka 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Anglický jazyk 
Kód a název oboru vzd�lávání: 63-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání: denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Forma vzd�lávání: dálková 
Celková hodinová dotace: 10 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
Aktivní znalost cizích jazyk� je v sou�asné dob� nezbytná jak z hlediska globálního, protože p�ispívá 
k bezprost�ední, a tudíž ú�inn�jší mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní pot�ebu žáka, nebo� 
usnad�uje p�ístup k aktuálním informacím a osobním kontakt�m a tím umož�uje vyšší mobilitu a ne-
závislost žáka. 
Vzd�lávání v anglickém jazyce jako v prvním cizím jazyce, vede žáky k prohlubování komunika�-
ních kompetencí (znalosti lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a sm��uje k osvojení takové 
úrovn� komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B2 Spole�ného evropského 
referen�ního rámce. 
 

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: denní forma: 2. ro�ník 1 h/týden 
 dálková forma: 3.ro�ník 10h/rok 
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Obsahem výuky je systematické získávání a rozvíjení: 
− �e�ových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní, 
− p�im��eného rozsahu jazykových prost�edk�, tj. slovní zásoby v�etn� nejb�žn�jší 

frazeologie a odborné terminologie (20 %), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka, 
− poznatk� o reáliích anglicky mluvících zemí a jejich porovnání s reáliemi �eské 

republiky, praktických a odborných znalostí z oblasti obchodní korespondence a 
ekonomie. 

Výukové strategie (pojetí výuky): 

V sou�asnosti  se klade d�raz p�edevším na to pojetí výuky, které se zam��uje na  individuální 
vzd�lávací pot�eby žák�. Preferují se p�edevším: 

− autodidaktické metody a vedení žák� k osvojování r�zných technik samostatného u�ení a 
individuální práci odpovídající jejich schopnostem, 

− sociáln�-komunikativní aspekty u�ení a vyu�ování – formy dialogu (týmová spolupráce, 
diskuse), v receptivních tématech využívání ICT, sebehodnocení žák� (nap�. prost�ednictvím 
Evropského jazykového portfolia (European Language Portfolio). Cílem je, aby žáci dokázali 
jevy zobec�ovat, srovnávat i pokud možno objektivn� hodnotit. Vyu�ující dále kladou d�raz 
na pot�ebu kultivovaného mluveného i písemného projevu, 

− motiva�ní �initele – za�azení her a sout�ží, simula�ních metod, ve�ejné prezentace žák�, 
podpora aktivit mezip�edm�tového charakteru s cílem motivovat žáky k dorozum�ní se 
s rodilými mluv�ími anglicky mluvících zemí. 

Hodnocení výsledk� žák�: 
Základní formou hodnocení výsledk� vzd�lávání je klasifikace vyjád�ená známkou podle stupnice  
1–5. Definice úrovn� v�domostí a kompetencí odpovídající jednotlivým stup��m známek vychází 
z definic vnit�ního �ádu školy. P�i hodnocení se p�ihlíží nejen ke gramatické a lexikální správnosti, ale 
zohled�uje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových a styliza�ních prost�edk�. 

Ve výuce jazyk�m se u v�tších opakovacích písemných zkoušení up�ednost�uje jednotné bodování 
stanovené na základ� procentuální úsp�šnosti jednotlivých žák�, která je uvedená v následující tabul-
ce:  

Dosažený pr�m�r Hodnocení 
100 - 90 % 1 

89 - 75 % 2 

74 - 54 % 3 

53 - 41 % 4 

40 – 0 % 5 

Zp�soby hodnocení spo�ívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového 
systému (percentuálního vyjád�ení) a sebehodnocení. Klasickými diagnostickými metodami by 
m�lo být ústní zkoušení, písemné díl�í zkoušení, didaktický test, strukturovaná písemná práce, posle-
chový test. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− �eský jazyk a literatura 
− Hospodá�ský zem�pis 
− Informa�ní technologie 
− Spole�enská kultura 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník - denní forma 

Výsledky vzd�lávání Tematické celky Hod.  
dotace 

�e�ové  dovednosti 
Žák: 

− vyjad�uje se ústn� k témat�m osobního života 
− rozumn� a plynule popíše jeden z r�zných 

objekt� svého zájmu, 
− popíše svoje zkušenosti, pocity a reakce, 
− dokáže popsat sv�j byt, za�ízení 
− vysv�tlí výhody bydlení ve m�st�/na venkov� 
− popíše události jak skute�né, tak imaginární, 
− popíše sv�j školní den 
− vysv�tlí rozdíl v systému vzd�lávání v 
�R/VB, 

− krátce vysv�tlí d�vody a vysv�tlení svých 
plán� a názor�, 

− hovo�í o svých svém (budoucím) zam�stní 
− synonymicky vyjád�í to, co chce sd�lit, 
− v�tšinou bez potíží argumentuje 
− hovo�í o svém m�st�/vesnici 
− doporu�í zajímavosti v regionu 
− doporu�í zajímavá místa v �R cizinci 
− zeptá se na sm�r a vysv�tlí ho. 
- na základ� poslechu vypl�uje chyb�jící údaje 

v textu 
- na základ� poslechu p�i�azuje správný obrázek 
- dokáže ur�it na základ� poslechu, zda tvrzení 

je pravdivé nebo nepravdivé 
- orientuje se dob�e i v odborném �lánku 
- vyhledává klí�ové informace a ur�uje 

false/true 
 
- dokáže popsat obrázek s r�znou tématikou  
- porovnává dva obrázky (lidi, �innosti, 

prost�edí) 
- popisuje atmosféru na obrázku  

Procvi�ování konverza�ních témat: 
- Lidé, rodina a spole�enský život 
- Bydlení 
- Škola 
- Práce 
- Jídlo 
- Nakupování a služby 
- Mé m�sto a region 
- Praha a �eská republika 
- Cestování a turistika 
- Kultura a volný �as 
- Zdraví a nemoci 
- P�íroda a životní prost�edí 
- V�da a technologie 
- Velká Británie a Londýn 
- Kanada, Austrálie 
- Washington a New York 
 
Upev�ování poslechových dovedností 
- poslechy s porozum�ním za využití CD  a 

�asopis�  Bridge 
 
 
Procvi�ování �tení s porozum�ním 
- �tení a p�eklad �lánk� na úrovni upper-

intermediate 
 
Popis obrázk� 
- s využitím konverza�ních karet 
 

 
32 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník - dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

�e�ové dovednosti 
Žák: 
 

− vyjad�uje se ústn� k témat�m osobního 
života 

− rozumn� a plynule popíše jeden z r�zných 
objekt� svého zájmu, 

− popíše svoje zkušenosti, pocity a reakce, 
− dokáže popsat sv�j byt, za�ízení 
− vysv�tlí výhody bydlení ve m�st�/na 

venkov� 
− popíše události jak skute�né, tak imaginární, 
− popíše sv�j školní den 
− vysv�tlí rozdíl v systému vzd�lávání v 

Procvi�ování konverza�ních témat: 

 
- Lidé, rodina a spole�enský život 
- Bydlení 
- Škola 
- Práce 
- Jídlo 
- Nakupování a služby 
- Mé m�sto a region 
- Praha a �eská republika 
- Cestování a turistika 

 
10 
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�R/VB, 
− krátce vysv�tlí d�vody a vysv�tlení svých 

plán� a názor�, 
− hovo�í o svých svém (budoucím) zam�stní 
− synonymicky vyjád�í to, co chce sd�lit, 
− v�tšinou bez potíží argumentuje 
− hovo�í o svém m�st�/vesnici 
− doporu�í zajímavosti v regionu 
− doporu�í zajímavá místa v �R cizinci 
− zeptá se na sm�r a vysv�tlí ho. 

 

- Kultura a volný �as 
- Zdraví a nemoci 
- P�íroda a životní prost�edí 
- V�da a technologie 
- Velká Británie a Londýn 
- Kanada, Austrálie 
- Washington a New York 
 

− na základ� poslechu vypl�uje chyb�jící údaje 
v textu 

− na základ� poslechu p�i�azuje správný 
obrázek 

− dokáže ur�it na základ� poslechu, zda tvrzení 
je pravdivé nebo nepravdivé 

 
− orientuje se dob�e i v odborném �lánku 
− vyhledává klí�ové informace a ur�uje 

false/true 

Upev�ování poslechových dovedností 
 

− poslechy s porozum�ním za využití CD  a 
�asopis�  Bridge 

 
Procvi�ování �tení s porozum�ním 

− �tení a p�eklad �lánk� na úrovni upper-
intermediate 

 

 

− dokáže popsat obrázek s r�znou tématikou  
− porovnává dva obrázky (lidi, �innosti, 

prost�edí) 
− popisuje atmosféru na obrázku  

Popis obrázk� 
- s použitím konverza�ních karet 
 

 

 
 

9.16 Ekonomika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ekonomika 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 160 
Forma vzd�lávání:  dálková 
Celková hodinová dotace: 50 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, u�í žáky uplat�ovat ekonomic-
kou efektivnost p�i podnikových �innostech, jednat hospodárn� v souladu s etikou podnikání. P�edm�t 
poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních ekonomických pojm� a znalostí 
z oblasti týkajících se jednotlivých sou�ástí hospodá�ského procesu, posléze i integraci znalostí 
z pohledu mikroekonomie a makroekonomie. Poskytuje žák�m základní orientaci v ekonomickém 
systému �R, EU i sv�tové ekonomice.   

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin  - denní forma:  1. ro�ník  3 h/týden 

   2. ro�ník 2 h/týden 

- dálková forma:  1. ro�ník 20 h/rok 
   2. ro�ník 20 h/rok 
   3. ro�ník 10 h/rok 
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- U�ivo je zam��eno na vysv�tlení základních ekonomických pojm� jako jsou cíle a základy 
hospoda�ení, podnik, podnikání, základy podnikových �inností a základní ekonomické vý-
po�ty dále na probírání u�iva, které se týká finan�ního trhu, bankovnictví, pojiš�ovnictví a fi-
nancování podniku.  

  

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: 

- výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
- referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, Internet, 
- ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
- využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, (p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
- práce s aktuálními formulá�i, 
- diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
- samostatná i skupinová práce, 
- p�ednášky odborník� z praxe, s nimiž žáci diskutují na dané téma, 
- ú�ast na školních i národních sout�žích, 
- uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
- odborná správnost, 
- schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
- logické uvažování, 
- správná jazyková interpretace, 
- samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ú�etnictví 
- Dan� 
- Ekonomická cvi�ení 
- Marketing a management 
- Právo 
- ICT 
- Obchodní korespondence 

Tématické celky obsahují standardy finan�ní gramotnosti pro st�ední vzd�lávání. 
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II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  
dotace 

Žák: 
− správn� používá a aplikuje základní ekono-

mické pojmy, 
− vyjád�í formou grafu ur�ení rovnovážné ceny,  
− posoudí správn� vliv ceny na nabídku a po-

ptávku, 
− na p�íkladu popíše fungování tržního mecha-

nismu. 

1    Podstata fungování tržní ekonomiky 
- pot�eby, statky, služby, vzácnost 
- výroba, výrobní faktory, hospodá�ský 

proces 
- trh a jeho �len�ní, tržní subjekty, nabídka, 

poptávka, zboží, cena 

96 

Žák: 
− rozliší právní formy podnikání  dovede cha-

rakterizovat jejich základní znaky,  
− charakterizuje základní povinnosti podnikate-

le v��i státu, 
− popíše obchodní spole�nosti a další formy 

podnikání. 

2    Podnikání 

- podnik, podnikání, podnikatel 

- obchodní firma a obchodní rejst�ík 

- právní formy podnikání 

- živnostenské podnikání 

- vznik a zánik podniku 

 

Žák: 
− rozliší ob�žný a dlouhodobý majetek a jeho 

strukturu,  
− provádí b�žné výpo�ty – odpis�, výrobní 

kapacity,  
− vysv�tlí d�vody po�ízení a vy�azení dlouho-

dobého majetku, 
− rozliší základní dokumenty u dlouhodobého 

majetku. 

3    Zabezpe�ení hlavní �innosti dlouho-
dobým majetkem 
- dlouhodobý majetek, �len�ní, opot�ebení, 

odpisy ú�etní a da�ové, kapacita 
- po�ízení, oce�ování, evidence a vy�azení 

dlouhodobého majetku 
- hospoda�ení s dlouhodobým majetkem 

 

Žák: 
− rozliší druhy ob�žného majetku a složky zá-

sob, 
− na p�íkladu ukáže postup po�ízení materiálu a 

požadavky na jeho skladování, 
− popíše náležitosti p�íjemky, skladní karty a 

výdejky materiálu, 
− vypo�te plánovanou spot�ebu materiálu 

a z bilan�ní rovnice stanoví pot�ebu 
nákupu, 

− orientuje se v právní úprav� dodavatelsko-
odb�ratelských vztah� (rozliší kupní smlouvu 
a smlouvu o dílo). 

4    Zabezpe�ení hlavní �innosti ob�žným 
majetkem 
- ob�žný majetek a zásoby 
-    po�ízení, oce�ování, evidence a skladová-

ní 
   zásob 

-    optimalizace zásob a zjišt�ní pot�eby 
   nákupu 

- dodavatelsko-odb�ratelské vztahy 

 

Žák: 
− na p�íkladech charakterizuje obsah 

a pr�b�h p�íslušné hlavní �innosti, 
− orientuje se v problematice pé�e o jakost, 
− posoudí ekologické souvislosti výrobní �in-

nosti. 

5    Hlavní �innost podniku 
- výroba, obchod, ostatní služby komer�ní 

a ve�ejné 
-  pé�e o jakost 

 

Žák: 
− na p�íkladu popíše základní zp�soby získávání 

zam�stnanc�, 
− ur�í kritéria pro výb�r zam�stnanc�, 
− charakterizuje jednotlivé metody hodnocení 

zam�stnanc�, 

6    Zabezpe�ení hlavní �innosti lidskými 
zdroji, pracovn�právní vztahy 
- zjišt�ní pot�eby zam�stnanc� 
- získávání a výb�r zam�stnanc� 
- hodnocení zam�stnanc� 
- pé�e o zam�stnance 
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− vymezí základní oblasti pé�e 
o zam�stnance, 

− orientuje se v zákoníku práce, 
− rozliší zp�soby ukon�ení pracovního 

pom�ru, 
− ur�í náležitosti v pracovní smlouv�, 
− vysv�tlí funkci odbor� a kolektivní 

smlouvy, 
− vysv�tlí základní úkoly a povinnosti 

organizace p�i zajiš�ování BOZP, 
− zd�vodní úlohu státního odborného dozoru nad 

bezpe�ností práce, 
− uvede p�íklady bezpe�nostních rizik, event. 

nej�ast�jší p�í�iny úraz� a jejich prevenci, 
− uvede povinnosti pracovníka i zam�stnavatele 

v p�ípad� pracovního úrazu. 

- vznik a zánik pracovního pom�ru 
- práva a povinnosti zam�stnance a  zam�st-

navatele v pracovním pom�ru 
- postavení odbor�, kolektivní smlouva 
- bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, 

hygiena práce, požární prevence 

 
 
 

II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  
dotace 

Žák: 
− porovná princip hospoda�ení podniku 

a neziskové organizace, 
− na p�íkladech rozliší jednotlivé druhy 

náklad� a výnos�, 
− vypo�te podle kalkula�ního vzorce celkové 

náklady a cenu výrobku, 
− vypo�te a pojmenuje základní ukazatele efek-

tivnosti a rentability a komentuje výsledky, 
− rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé 

a dlouhodobé. 

7  Hospoda�ení podniku 
- náklady – �len�ní, možnosti snižování, 
manažerské pojetí náklad� 
- výnosy – �len�ní, možnosti zvyšování 
- výsledek hospoda�ení – formy a složky, 
rozd�lení zisku, ztráta 
- úrove� hospoda�ení podniku 
- zdroje financování podniku 

64 

Žák: 
− vysv�tlí princip fungování finan�ního trhu a 

popíše úlohu jednotlivých subjekt� na finan�-
ním trhu, 

− na p�íkladech pen�žních produkt� �lení fi-
nan�ní trh, 

− používá nejb�žn�jší platební nástroje, 
sm�ní peníze podle kursovní lístku, 

− vysv�tlí rozdíl mezi úrokovou sazbou 
a RPSN a vypo�ítá výši úroku z vkladu, 

− rozlišuje cenné papíry krátkodobé a dlouho-
dobé, majetkové a úv�rové, 

− uvádí odlišnosti RM systému a burzy, 

− vysv�tlí poslání centrální banky, 
− rozliší aktivní, pasivní a neutrální bankovní 

operace komer�ních bank, 
− uvede r�zné druhy a formy úv�r� 

a vhodnost jejich použití, 
− vybere nejvýhodn�jší pojistný produkt 

8  Finan�ní trh 

- finan�ní trh a kriteria investora 

- platební styk v národní a zahrani�ní m�n� 

- úrok a úroková sazba 

- cenné papíry a obchodování s nimi 

- role centrální banky 

- �innosti komer�ních bank 

- investi�ní a podílové fondy 

- penzijní fondy 

- stavební spo�itelny 

- pojiš�ovny 
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s ohledem na své pot�eby, 
− provede jednoduché srovnání výhodnosti pe-

n�žních produkt�. 
Žák: 

− uvede p�íklady podnik� ve vybraných 
odv�tvích národního hospodá�ství, 

− srovná úlohu velkých a malých podnik� v 
ekonomice státu, 

− porovná hodnoty ukazatel� produktu 
celkem a na l obyvatele, 

− vysv�tlí vývoj, p�í�iny, druhy a d�sledky ne-
zam�stnanosti a úlohu státu, 

− vysv�tlí podstatu inflace a její d�sledky na 
finan�ní situaci obyvatel a na p�íkladu ukáže 
jak se bránit jejím nep�íznivým d�sledk�m, 

− porovná obchodní a platební bilanci, 
− na p�íkladech rozliší p�íjmy a výdaje, 

státního rozpo�tu. 

9 Národní hospodá�ství 

- struktura národního hospodá�ství 

- vývoj národního hospodá�ství 

- subjekty ekonomiky a jejich úloha 
- �initelé ovliv�ující úrove� národního 
      hospodá�ství 
- hrubý domácí produkt, nezam�stnanost, 
      inflace, platební bilance 
- státní rozpo�et 

 

 
 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− správn� používá a aplikuje základní ekono-

mické pojmy, 
− vyjád�í formou grafu ur�ení rovnovážné ceny,  
− posoudí správn� vliv ceny na nabídku a po-

ptávku, 
− na p�íkladu popíše fungování tržního mecha-

nismu. 

1    Podstata fungování tržní ekonomiky 
- pot�eby, statky, služby, vzácnost 
- výroba, výrobní faktory, hospodá�ský 

proces 
- trh a jeho �len�ní, tržní subjekty, nabídka, 

poptávka, zboží, cena 

20 

Žák: 
− rozliší právní formy podnikání  dovede cha-

rakterizovat jejich základní znaky,  
− charakterizuje základní povinnosti podnikate-

le v��i státu, 
− popíše obchodní spole�nosti a další formy 

podnikání. 

2    Podnikání 

- podnik, podnikání, podnikatel 

- obchodní firma a obchodní rejst�ík 

- právní formy podnikání 

- živnostenské podnikání 

- vznik a zánik podniku 

 

Žák: 
− rozliší ob�žný a dlouhodobý majetek a jeho 

strukturu,  
− provádí b�žné výpo�ty – odpis�, výrobní 

kapacity,  
− vysv�tlí d�vody po�ízení a vy�azení dlouho-

dobého majetku, 
− rozliší základní dokumenty u dlouhodobého 

majetku. 

3    Zabezpe�ení hlavní �innosti dlouho-
dobým majetkem 
- dlouhodobý majetek, �len�ní, opot�ebení, 

odpisy ú�etní a da�ové, kapacita 
- po�ízení, oce�ování, evidence a vy�azení 

dlouhodobého majetku 
- hospoda�ení s dlouhodobým majetkem 

 

Žák: 
− rozliší druhy ob�žného majetku a složky zá-

sob, 
− na p�íkladu ukáže postup po�ízení materiálu a 

požadavky na jeho skladování, 
− popíše náležitosti p�íjemky, skladní karty a 

4    Zabezpe�ení hlavní �innosti ob�žným 
majetkem 
- ob�žný majetek a zásoby 
-    po�ízení, oce�ování, evidence a skladování 

   zásob 
-    optimalizace zásob a zjišt�ní pot�eby 

 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

346  

výdejky materiálu, 
− vypo�te plánovanou spot�ebu materiálu 

a z bilan�ní rovnice stanoví pot�ebu 
nákupu, 

− orientuje se v právní úprav� dodavatelsko-
odb�ratelských vztah� (rozliší kupní 
smlouvu a smlouvu o dílo). 

   nákupu 
- dodavatelsko-odb�ratelské vztahy 

Žák: 
− na p�íkladech charakterizuje obsah 

a pr�b�h p�íslušné hlavní �innosti, 
− orientuje se v problematice pé�e o jakost, 
− posoudí ekologické souvislosti výrobní �in-

nosti. 

5    Hlavní �innost podniku 
- výroba, obchod, ostatní služby komer�ní 

a ve�ejné 
-  pé�e o jakost 

 

 
 

II. Rozpis u�iva – 2.ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  
dotace 

Žák: 
− na p�íkladu popíše základní 
− zp�soby získávání zam�stnanc�; 
− ur�í kritéria pro výb�r zam�stnanc�; 
− charakterizuje jednotlivé metody hodnocení 

zam�stnanc�; 
− vymezí základní oblasti pé�e 

o zam�stnance; 
− orientuje se v zákoníku práce; 
− rozliší zp�soby ukon�ení pracovního 

pom�ru; 
− ur�í náležitosti v pracovní smlouv�; 
− vysv�tlí funkci odbor� a kolektivní 

smlouvy; 
− vysv�tlí základní úkoly a povinnosti 

organizace p�i zajiš�ování BOZP; 
− zd�vodní úlohu státního odborného dozoru 

nad bezpe�ností práce; 
− uvede p�íklady bezpe�nostních rizik, event. 

nej�ast�jší p�í�iny úraz� a jejich prevenci; 
− uvede povinnosti pracovníka 
− i zam�stnavatele v p�ípad� pracovního úrazu 

6    Zabezpe�ení hlavní �innosti lidskými 
zdroji, pracovn�právní vztahy 
- zjišt�ní pot�eby zam�stnanc� 
- získávání a výb�r zam�stnanc� 
- hodnocení zam�stnanc� 
- pé�e o zam�stnance 
- vznik a zánik pracovního pom�ru 
- práva a povinnosti zam�stnance a  zam�st-

navatele v pracovním pom�ru 
- postavení odbor�, kolektivní smlouva 
- bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, 

hygiena práce, požární prevence 

20 

Žák: 
− porovná princip hospoda�ení podniku 

a neziskové organizace; 
− na p�íkladech rozliší jednotlivé druhy 

náklad� a výnos�; 
− vypo�te podle kalkula�ního vzorce celkové 

náklady a cenu výrobku; 
− vypo�te a pojmenuje základní ukazatele efek-

tivnosti a rentability a komentuje výsledky; 
− rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé 

a dlouhodobé; 

7  Hospoda�ení podniku 
- náklady – �len�ní, možnosti snižování, 
manažerské pojetí náklad� 
- výnosy – �len�ní, možnosti zvyšování 
- výsledek hospoda�ení – formy a složky, 
rozd�lení zisku, ztráta 
- úrove� hospoda�ení podniku 
- zdroje financování podniku 

 

Žák: 8 Národní hospodá�ství  
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− uvede p�íklady podnik� ve vybraných 
odv�tvích národního hospodá�ství; 

− srovná úlohu velkých a malých podnik� v 
ekonomice státu; 

− porovná hodnoty ukazatel� produktu 
celkem a na l obyvatele; 

− vysv�tlí vývoj, p�í�iny, druhy a d�sledky ne-
zam�stnanosti a úlohu státu; 

− vysv�tlí podstatu inflace a její d�sledky na 
finan�ní situaci obyvatel a na p�íkladu ukáže 
jak se bránit jejím nep�íznivým d�sledk�m; 

− porovná obchodní a platební bilanci; 
− na p�íkladech rozliší p�íjmy a výdaje 

státního rozpo�tu; 

- struktura národního hospodá�ství 

- vývoj národního hospodá�ství 

- subjekty ekonomiky a jejich úloha 
- �initelé ovliv�ující úrove� národního 
      hospodá�ství 
- hrubý domácí produkt, nezam�stnanost, 
      inflace, platební bilance 
- státní rozpo�et 

 

II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  
dotace 

Žák: 
− vysv�tlí princip fungování finan�ního trhu a 

popíše úlohu jednotlivých subjekt� na finan�-
ním trhu; 

− na p�íkladech pen�žních produkt� �lení fi-
nan�ní trh; 

− používá nejb�žn�jší platební nástroje, 
sm�ní peníze podle kursovní lístku; 

− vysv�tlí rozdíl mezi úrokovou sazbou 
a RPSN a vypo�ítá výši úroku z            vkla-
du; 

− rozlišuje cenné papíry krátkodobé a dlouho-
dobé, majetkové a úv�rové; 

− uvádí odlišnosti RM systému a burzy; 

− vysv�tlí poslání centrální banky; 
− rozliší aktivní, pasivní a neutrální bankovní 

operace komer�ních bank; 
− uvede r�zné druhy a formy úv�r� 

a vhodnost jejich použití; 
− vybere nejvýhodn�jší pojistný produkt 

s ohledem na své pot�eby; 
− provede jednoduché srovnání výhodnosti pe-

n�žních produkt�; 

8  Finan�ní trh 

- finan�ní trh a kriteria investora 

- platební styk v národní a zahrani�ní m�n� 

- úrok a úroková sazba 

- cenné papíry a obchodování s nimi 

- role centrální banky 

- �innosti komer�ních bank 

- investi�ní a podílové fondy 

- penzijní fondy 

- stavební spo�itelny 

- pojiš�ovny 

10 
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9.17 Právo 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Právo 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 64 hodin 
Forma vzd�lávání:  dálková 
Celková hodinová dotace: 20 hodin 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
Cílem tohoto p�edm�tu je nau�it žáky pracovat s obecnými pojmy práva a získání právního v�domí, 
p�ipravit je na vysokoškolské metody studia.  

Charakteristika u�iva 
Po�et vyu�ovacích hodin  - denní forma:  2. ro�ník  2 h/týden 

- dálková forma:   1. ro�ník 10 h/rok 
    2. ro�ník  10 h/rok 
Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách práva budou využívány následující metody a formy práce: 

− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, internet, 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
− práce s aktuálními formulá�i, 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
− samostatná i skupinová práce, 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 

− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ekonomie 
- Ekonomika 
- Spole�enské v�dy 
- Marketing a management 
- ICT 
- Obchodní korespondence 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- vysv�tlí pojem právo, stát, 
- vysv�tlí p�íklady právních vztah� a jejich prv-

k�,  
- popíše orgány moci zákonodárné a výkonné a 

soustavu soud� v �R, 
- vysv�tlí pojem vlastnictví, zp�sob jeho ochrany 

a jeho omezení (nap�. vyvlastn�ní, sousedské 
vztahy), dovede hájit své spot�ebitelské zájmy, 
nap�. podáním reklamace,  

- popíše práva a povinnosti mezi rodi�i a d�tmi, 
mezi manžely, je schopen ur�it, kde v p�ípad� 
narušení tohoto vztahu hledá pomoc, 

- objasní postupy p�i protiprávním jednání, roz-
pozná konkrétní orgány �inné v trestním �ízení, 
zná postup v p�ípad�, že se stane pachatelem 
protiprávního jednání, jeho sv�dkem �i ob�tí,  

- charakterizuje v�cné b�emeno, zástavní právo a 
zadržovací právo 
- uvádí zásady d�d�ní ze zákona i ze záv�ti 
- rozlišuje odstranitelné a neodstranitelné vady a 
popíše pr�b�h reklamace 
- vyhledá smlouvy upravené v ob�anském a ob-
chodním zákoníku a u vybraných smluv uvede 
p�edm�t smlouvy a ú�astníky. 
- orientuje se v zákonné úprav� mzdových p�edpi-
s� 
- odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní pom�r z hlediska odm�-
ny, pojišt�ní a dan� z príjm� 

1. Základní právní pojmy 
- právo, právní �ád, právní síla právních 
p�edpis� 
- zákonnost a právní v�domí 
- právní formy a právní �ád 
- právní p�edpisy – platnost a ú�innost, p�-
sobnost, novelizace 
- právní vztahy a právní skute�nosti 
- právní odv�tví 
2. Základy právní úpravy majetkopráv-
ních vztah� 
- ob�anské a obchodní právo 
- práva v�cná a právo závazkové 
- vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, v�cná 
práva k cizím v�cem 
- nabytí vlastnického práva smlouvou a d�-
d�ním 
- závazkový právní vztah, odpov�dnost za 
vady 
- pojmenované smlouvy – výb�r ze dvou 
druh� smluv 
 
3. Pracovní právo 
- právo na zam�stnání  
- funkce Ú�adu práce 
- ú�astníci pracovn�-právního vztahu 
- pracovní pom�r – vznik, zm�na, zánik 
- pracovní doba a doba odpo�inku 
- dovolená na zotavenou 
- mzda z právního pohledu, náhrady mzdy 
- pé�e o zam�stnance a BOZP 
- zvláštní prac.podmínky 
-odpov�dnost za škodu zam�stnance i za-
m�stnavatele 

64 

 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace viz denní forma  1. Základní právní pojmy 
2. Základy právní úpravy majetkoprávních 
vztah� 

 

10 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace viz denní forma  1. Základy právní úpravy majetkoprávních 
vztah� - pokra�ování 
2. Pracovní právo 

 

10 

 
 

9.18 Ekonomická cvi�ení 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ekonomická cvi�ení 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/524 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Forma vzd�lávání:  dálková 
Celková hodinová dotace: 30 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t maturitní seminá� z ekonomiky vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet. P�edm�t 
prohlubuje a dopl�uje získané ekonomické znalosti a dovednosti. Umož�uje žák�m prakticky uplat�o-
vat dosud získané teoretické znalosti.  
 
Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin  - denní forma:  1. ro�ník 1 h/týden 

- dálková forma:  3. ro�ník 30 h/rok 
 

- U�ivo je zam��eno na praktické procvi�ování u�iva, které se týká daní, bankovnictví, persona-
listiky, dlouhodobého majetku.  

  

Výukové strategie (pojetí výuky): 
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce: 

- výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
- referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, Internet, 
- ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
- využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, (p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
- práce s aktuálními formulá�i, 
- diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
- samostatná i skupinová práce, 
- p�ednášky odborník� z praxe, s nimiž žáci diskutují na dané téma, 
- ú�ast na školních i národních sout�žích, 
- uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 
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Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
- odborná správnost, 
- schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
- logické uvažování, 
- správná jazyková interpretace, 
- samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ú�etnictví 
- Dan� 
- Ekonomika 
- U�ební praxe – fiktivní firma 
- Právo 
- ICT 
- Obchodní korespondence 

Tématické celky obsahují standardy finan�ní gramotnosti pro st�ední vzd�lávání. 

II. Rozpis u�iva – 1.ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 
− orientuje se v zákonné úprav� mzdových 

p�edpis�, 
− vypo�te základní mzdu, pobídkové složky 

mzdy, náhrady mezd, superhrubou mzdu, 
− vy�íslí zdravotní a sociální pojišt�ní, 

zdanitelnou mzdu, �istou mzdu, 
nemocenské dávky, �ástku k výplat�, 

− odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní pom�r z hlediska 
odm�ny, pojišt�ní a dan� z p�íjm�. 

1    Mzdy, zdravotní a sociální pojišt�ní 

- právní úprava mzdy a platu 

- složky mzdy 

- výpo�et �isté mzdy 
- zákonné odvody 

32 

Žák: 
− vypo�ítá da� z p�íjm� fyzických osob 

(právnických osob) a vyhotoví ro�ní zú�to-
vání záloh a da�ové p�iznání k dani z p�íjm� 
fyzických osob. 

2    Da� z p�íjm� 

 

 

Žák: 
− vypo�ítá DPH na vstupu, na výstupu 

a výslednou da�ovou povinnost (nadm�rný 
odpo�et). 

3    Da� z p�idané hodnoty 
 

 

Žák: 
− po�ítá da�ové odpisy rovnom�rné 

a zrychlené, 
− po�ítá oprávky a z�statkovou cenu 

dlouhodobého (hmotného) majetku, 
− vyhotoví inventární kartu dlouhodobého 

4    Dlouhodobý majetek 
- da�ové odpisy 
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(hmotného) majetku. 
Žák: 

− vypo�te podle kalkula�ního vzorce celkové 
náklady a cenu výrobku. 

5    Hospoda�ení podniku 
 

 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3.ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− orientuje se v zákonné úprav� mzdových 

p�edpis�, 
− vypo�te základní mzdu, pobídkové složky 

mzdy, náhrady mezd, superhrubou mzdu, 
− vy�íslí zdravotní a sociální pojišt�ní, 

zdanitelnou mzdu, �istou mzdu, 
nemocenské dávky, �ástku k výplat�, 

− odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní pom�r z hlediska 
odm�ny, pojišt�ní a dan� z p�íjm�. 

1    Mzdy, zdravotní a sociální pojišt�ní 

- právní úprava mzdy a platu 

- složky mzdy 

- výpo�et �isté mzdy 
- zákonné odvody 

30 

Žák: 
− vypo�ítá da� z p�íjm� fyzických osob 

(právnických osob) a vyhotoví ro�ní zú�to-
vání záloh a da�ové p�iznání k dani z p�íjm� 
fyzických osob. 

2    Da� z p�íjm� 

 

 

Žák: 
− vypo�ítá DPH na vstupu, na výstupu 

a výslednou da�ovou povinnost (nadm�rný 
odpo�et). 

3    Da� z p�idané hodnoty 
 

 

Žák: 
− po�ítá da�ové odpisy rovnom�rné 

a zrychlené, 
− po�ítá oprávky a z�statkovou cenu 

dlouhodobého (hmotného) majetku, 
− vyhotoví inventární kartu dlouhodobého 

(hmotného) majetku. 

4    Dlouhodobý majetek 
- da�ové odpisy 

 

Žák: 
− vypo�te podle kalkula�ního vzorce celkové 

náklady a cenu výrobku. 

5    Hospoda�ení podniku 
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9.19 Management a marketing 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Management a marketing 
Kód a název oboru vzd�lávání:   64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 64 
Forma vzd�lávání:  dálková 
Celková hodinová dotace: 40 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
P�edm�t management a marketing 

− p�edává žák�m v�domosti o podnikání, podnikových �innostech, marketingu, managementu, 
prodejní �innosti, 

− u�í žáky manažerským �innostem, které jim umožní zaujímat správná stanoviska a realizovat 
cíle vedoucí k úsp�šnému fungování podniku, 

− u�í žáky využívat r�zné zdroje informací k dopln�ní svých znalostí a k vypracování jednodu-
chých samostatných úkol�. 

Charakteristika u�iva 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 týdenních vyu�ovacích hodin za studium 
v denní form� vzd�lávání.  
Po�et vyu�ovacích hodin: 1. ro�ník 1 h/týden 
 2. ro�ník 1 h/týden 
V dálkové form� vzd�lávání je stanoveno 40hodin za studium. 
 1. ro�ník 20 h/rok 
 2. ro�ník 20 h/rok 
U u�iva není kladen d�raz na popis a vý�et manažerských �inností, d�raz je položen na v�domé osvo-
jování a rozvíjení manažerských aktivit, na vytvá�ení a trénink osobnostních p�edpoklad� využitelných 
v podnikatelské praxi. U�itel zám�rn� vytvá�í situace simulující reálný stav, úkolem žák� na n� ade-
kvátn� reagovat. 

Cíle vzd�lávání v oblasti cit�, postoj� hodnot a preferencí 
Žák: 

− chápe úlohu managementu v podmínkách fungování tržní ekonomiky, 
− zná základní manažerské �innosti, jejich podstatu a provád�ní, 
− zná základní marketingové studie, 
− umí provád�t marketingový pr�zkum, sb�r dat a analýzu dat, 
− je schopen zvolit vhodnou tržní strategii podniku. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 
V hodinách managementu a marketingu budou používány tyto metody: 

− výklad, 
− samostatná práce (individuální procvi�ování nových dovedností), 
− skupinové vyu�ování (�ešení obtížn�jších marketingových studií), 
− metody, které vyžadují samostatnou aktivitu ze strany žáka, nap�. referáty, 
− vyhledávání aktuálních ekonomických informací a statistických dat, sledování a komentování 

sou�asné situace na trhu, 
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− diskuse (vyhodnocení možností, výsledk� marketingových studií apod.), 
− práce s internetem a po�íta�ovými programy (grafické znázor�ování marketingového pr�-

zkumu trhu, vyhledávání informací). 

Hodnocení výsledk� žák� 

Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu, 
− aktivita žák� v hodinách p�i �ešení problémových úkol� a úrove� seminárních prací. 

Ve slovním hodnocení je d�ležité v�novat pozornost i sebehodnocení žák�. 

Mezip�edm�tové vztahy 
− Ú�etnictví 
− Právo 
− Statistika 
− Písemná a elektronická komunikace 
− Matematika 
− Ekonomika 
− U�ební praxe – fiktivní firma 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní / dálková forma  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák 
- popíše podstatu a vývoj managementu; 
- charakterizuje jednotlivé �ásti procesu 

�ízení a jejich funkci; 
- porovná úrovn� �ízení a jejich úlohu; 
- popíše organiza�ní strukturu podniku; 
- charakterizuje osobnost manažera a 

p�edpoklady pro manažerskou práci; 
- posoudí základní styly vedení a nástroje 

motivace; 
- vyhotovuje písemnosti používané 

v personální �innosti 
- zná podstatu a možnosti využití Europas-

su 
- �lení kontrolu podle více hledisek a p�i-

�azuje vhodné p�íklady v podniku; 

Management 
- plánování 
- organizování 
- rozhodování 
- komunikace, motivace a vedení lidí 
- personální písemnosti (žádost o mís-

to, osobní dotazník, strukturovaný ži-
votopis, Europass) 

- kontrola 

32/20 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní/dálková forma vzd�lávání 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák 
- chápe vztah prodeje a marketingu; 
- na p�íkladech aplikuje poznatky nástro-

jích marketingu, nap�. výb�r vhodného 
výrobku, jeho životní cyklus, stanovení 
ceny, volba prodejní cesty a vhodné pro-
pagace v pr�b�hu životního cyklu pro-
duktu; 

- stanoví cenu více metodami a vysv�tlí, 
jak se cena liší podle kvality, zákazník�, 
místa prodeje a období; 

- rozpozná b�žné cenové triky a klamavé 
nabídky; 

- zvolí vhodný zp�sob propagace výrobku; 
- na p�íkladu zvolí vhodný zp�sob odbytu; 
- porovnává základní a dopl�kové formy 

prodeje a formy maloobchodních jedno-
tek; vysv�tlí význam velkoobchodní �in-
nosti; 

Marketing a prodejní �innost 
- podstata marketingu 
- marketingový informa�ní systém 
- marketingový výzkum 
- chování zákazníka 
- marketingový mix - produkt, cena, 
- marketingové komunikace (propaga-

ce), distribuce 
 

32/20 

 

9.20 U�ební praxe – fiktivní firma 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  U�ební praxe – fiktivní firma 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   denní 
Celková hodinová dotace:  32 
Forma vzd�lávání:   dálková 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:   od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
P�edm�t U�ební praxe – fiktivní firma 

− p�edává žák�m v�domosti o podnikání, podnikových �innostech, marketingu, managementu, 
prodejní �innosti, 

− u�í žáky využít veškeré v�domosti a dovednosti, které jim umožní zaujímat správná stanovis-
ka a realizovat cíle vedoucí k úsp�šnému fungování podniku, 

− u�í žáky využívat r�zné zdroje informací k dopln�ní svých znalostí a k vypracování jednodu-
chých samostatných úkol�, 

− plní integrující funkci všech ostatních vyu�ovacích p�edm�t�. 

Charakteristika u�iva 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 1 týdenní vyu�ovací hodiny za studium v denní 
form� vzd�lávání.  
Po�et vyu�ovacích hodin:    2. ro�ník 1 h/týden 
V dálkové form� vzd�lávání je stanoveno    10 hodin za studium. 
      3. ro�ník 10 h/rok 
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Obsahem p�edm�tu jsou typické ekonomické, obchodní a administrativní �innosti vykonávané 
v podmínkách blížících se reálným podmínkám pracoviš�. Završením je zpracování komplexního pro-
jektu konkrétního podnikatelského zám�ru. 
 

Výukové strategie (pojetí výuky) 
V hodinách u�ební praxe – fiktivní firma budou používány tyto metody: 

− výklad, 
− samostatná práce (individuální procvi�ování nových dovedností), 
− skupinové vyu�ování (�ešení obtížn�jších praktických cvi�ení), 
− metody, které vyžadují samostatnou aktivitu ze strany žáka, nap�. zjiš�ování možností celo-

státní podpory podnikání, 
− vyhledávání aktuálních ekonomických informací a statistických dat, sledování a komentování 

sou�asné situace na trhu, 
− diskuse (vyhodnocení možností, výsledk� marketingových výzkum� apod.), 
− práce s internetem a po�íta�ovými programy (formulá�e, kalkulace, cenové nabídky, propaga-

ce podniku). 

Hodnocení výsledk� žák� 

Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu, 
− aktivita žák� v hodinách p�i �ešení problémových úkol� a úrove� seminárních prací. 

Ve slovním hodnocení je d�ležité v�novat pozornost i sebehodnocení žák�. 

Mezip�edm�tové vztahy: 
− Ú�etnictví 
− Právo 
− Statistika 
− Písemná a elektronická komunikace 
− Matematika 
− Management a marketing  
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

Žák: 
- ohlásí živnost nebo žádost o koncesi, 
- zajistí podnikatelské pojišt�ní, 
- provede registraci u správce dan�, 
- zajistí finan�ní prost�edky, provozní pro-

story, stroje a za�ízení, 
- vybaví a uspo�ádá pracovišt�, 
- zajistí podnikovou dokumentaci, 
- vypracuje organiza�ní a pracovní �ád. 

 
 

- uvede povinnosti podnikatele – osoby 
výd�le�n� �inné ve vztahu k institucím 
zdravotního a sociálního pojišt�ní, 

- vyplní základní tiskopisy – oznámení po-
jišt�nce a p�ihlášku k d�chodovému po-
jišt�ní, 

- vymezí základní pojmy – hlavní a vedlej-
ší �innost, vym��ovací základ, sazby 
zdravotního a sociálního pojišt�ní, 

- stanoví výši m�sí�ních záloh na zdravot-
ní a sociální pojišt�ní osob výd�le�n� 
�inných, 

- vyhotoví p�ehled p�íjm� a výdaj� pro vý-
po�et ro�ní výše zdravotního a sociálního 
pojišt�ní osob výd�le�n� �inných. 

 
- zvolí právní formu podnikání, obchodní 

název zám�ru, 
- sestaví zakladatelský rozpo�et, 
- provede pr�zkum trhu, 
- zjistí možnosti celostátní a regionální 

podpory podnikání, 
- kontaktuje dodavatele a odb�ratele, 
- kalkuluje cenové nabídky, 
- stanovuje ceny výrobku a služby, 
- propaguje podnik,  
- vypracuje sv�j podnikatelský zám�r. 

 
Založení podniku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravotní a sociální pojišt�ní podnikatele 

- zdravotní pojišt�ní osob výd�le�n� �in-
ných 

- sociální pojišt�ní osob výd�le�n� �in-
ných 

- p�ehled p�íjm� a výdaj� pro ú�ely 
zdravotního a sociálního pojišt�ní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P�íprava podnikatelského zám�ru a násled-
né vypracování na základ� získaných po-
znatk� 

32 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník – dálková forma  

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hodinová 
dotace 

viz denní forma Založení podniku 
 
Zdravotní a sociální pojišt�ní podnikatele 

- zdravotní pojišt�ní osob výd�le�n� �in-
ných 

- sociální pojišt�ní osob výd�le�n� �in-
ných 

- p�ehled p�íjm� a výdaj� pro ú�ely 
zdravotního a sociálního pojišt�ní 

 
P�íprava podnikatelského zám�ru a násled-
né vypracování na základ� získaných po-
znatk� 

10 

 
 

9.21 Ú�etnictví 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Ú�etnictví 
Obor vzd�lání: 64-41-L/51 Podnikání 
Forma studia: denní 
Celkový po�et vyu�ovacích hodin za studium: 192 
Forma studia: dálková 
Celkový po�et vyu�ovacích hodin za studium: 60 
Platnost: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecné cíle 

Smyslem p�edm�tu ú�etnictví je rozvíjet základní ekonomické myšlení žák�. Významným úkolem 
p�edm�tu je nau�it žáky efektivn� ekonomicky myslet a chovat se racionáln� v profesním i osobním 
život�. P�edm�t ú�etnictví vede žáky k samostatnému vyhledávání aktuálních ekonomických informa-
cí. 
Nedílnou sou�ástí p�edm�tu je využívání základních znalostí právních norem týkajících se ú�etnictví a 
uv�domování si následk�, pokud je nebude dodržovat. Cílem p�edm�tu je vyp�stovat v žácích schop-
nost hodnotit �íselné údaje získané ú�etnictvím pro podnikatelské rozhodování a návyk kontrolovat 
výsledky své práce. 

Charakteristika u�iva 

U�ivo je zam��eno p�edevším na poznatky dlouhodob�jší platnosti, aby z n�ho mohli absolventi vy-
cházet p�i své �innosti a správn� se orientovat v m�nících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají 
pochopit nutnost dalšího vzd�lávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. 
 
Po�et vyu�ovacích hodin  - denní forma:  1. ro�ník  3 h/týden 

   2. ro�ník 3 h/týden 

- dálková forma:  1. ro�ník 20 h/rok 
   2. ro�ník 20 h/rok 
   3. ro�ník 20 h/rok 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

359  

Pojetí výuky a metody vyu�ování 

Žák/žákyn�: 
- �eší problémové úlohy 
- vypracovává souvislé fiktivní p�ípady, jejichž zadání vychází z ú�etní praxe, zjišt�né výsledky 

interpretuje, kriticky posuzuje, hledá klady a zápory a navrhuje varianty �ešení pro ekonomické 
rozhodování 

- p�i práci využívá ú�tovou osnovu, provádí ú�etní zápisy do ú�etních knih, vyhledává aktuální in-
formace na internetu nebo v odborných �asopisech 

Základní metody vyu�ování: 
- slovní projevy: výklad, rozhovor, popis, vysv�tlení, diskuse 
- samostatná práce: práce s u�ebnicí, s ú�etními doklady, s ú�etní osnovou, s ú�etními knihami, 

s da�ovými p�iznáními 
- fixace: zp�tná vazba rozborem souvislých ú�etních p�íklad� 

V rámci mezip�edm�tových vztah� s p�edm�tem ú�etnictví na PC tyto skute�nosti prakticky realizují a 
ov��ují si tak kompetence získané v p�edm�tu ú�etnictví. 

U�ební pom�cky: 
- u�ebnice ú�etnictví, sbírka p�íklad� k u�ebnicí ú�etnictví (vždy aktuální vydání), ú�etní doklady, 

deník p�íjm� a výdaj�, ú�etní osnova, da�ové zákony, po�íta�, Internet. 

Hodnocení výsledk� žák� 

Výsledky vzd�lávání hodnotíme pomocí známkování. Hodnoceno bude: 
- písemné zkoušení (posuzuje se správnost, p�esnost, pe�livost p�i provád�ní ú�etních zápis� a 

schopnost samostatné práce žáka) 
- ústní zkoušení (hodnotí se p�esná formulace p�i ústním projevu z hlediska odborné i jazykové 

správnosti) 
- seminární práce, domácí úkoly, aktivita ve výuce 

Mezip�edm�tové vztahy 

- Ú�etnictví na po�íta�i 
- Ekonomika 
- Dan� 
- Právo 
- Ekonomická cvi�ení 
- U�ební praxe – fiktivní firma 
- Informa�ní a komunika�ní technologie 

 
II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

– charakterizuje p�edm�t ú�etnictví a vymezí 
základní pojmy, 

– orientuje se v zákon� o ú�etnictví. 

1 Podstata ú�etnictví 
– podstata, význam a funkce ú�etnictví 
– zp�soby vedení evidence podnikatelské 
�innosti 

Žák: 
– rozliší druhy doklad�, ov��í jejich náležitosti, 
– vyhotoví ú�etní doklady, 
– popíše postup jejich zpracování. 

2 Ú�etní doklady 
– význam a druhy ú�etních doklad� 
– náležitosti, vyhotovování, ob�h 

Žák: 
– správn� ur�í majetek podniku a zdroje finan-

cování majetku, 

3 Majetek a zdroje financování 
– majetek a jeho formy 
– zdroje financování majetku 
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– stanoví typ inventury u jednotlivých položek. – inventura majetku a závazk� 
Žák: 

– ur�í osoby oprávn�né vést da�ovou evidenci, 
– charakterizuje p�edm�t da�ové evidence, 
– vede da�ovou evidenci, 
– definuje podstatu vedení knih: pokladní kni-

hy, knihy zásob, knihy pohledávek a závazk�, 
inventární karty. 

4 Da�ová evidence 
– osoby, které mohou vést da�ovou evidenci 
– p�edm�t a právní úprava da�ové evidence 
– evidence p�íjm� a výdaj� u neplátc� DPH 
– pr�b�žné položky 
– evidence majetku a závazk� (pokladní 

kniha, kniha zásob, kniha pohledávek a 
závazk�, inventární karta) 

Žák: 
– sestaví jednoduchou rozvahu, 
– objasní vztahy mezi aktivy a pasivy, 
– ur�í zm�ny, ke kterým došlo u rozvahových a 

výsledkových položek, 
– zachytí zm�ny na ú�tech, 
– dokáže aplikovat podvojný zápis, 
– objasní souvislost mezi syntetickou a analy-

tickou evidencí, 
– �eší jednoduché p�íklady. 

5 Základy podvojného ú�etnictví 
– rozvaha 
– zm�ny rozvahových položek 
– rozvahové ú�ty 
– výsledkové ú�ty 
– podvojný zápis, obraty a z�statky 
– syntetická a analytická evidence 

Žák: 
– vyhotoví pokladní doklady, vede pokladní 

knihu, 
– ú�tuje o pokladn� na základ� p�íjmových a 

výdajových pokladních doklad�, 
– vyjmenuje situace, kdy se používá ú�et Pení-

ze na cest� a ú�tuje pomocí n�j, 
– ú�tuje podle výpis� z bankovních ú�t�, 
– popíše jednotlivé �ásti inventarizace pokladní 

hotovosti, 
– vy�íslí inventariza�ní rozdíly a zaú�tuje je, 
– vyjmenuje p�íklady cenin a ú�tuje o ceninách. 

6 Základy ú�tování v ú�etnictví 
6.1 Ú�tování finan�ního majetku 

– hotovostní placení – pokladna 
– inventarizace pokladní hotovosti 
– peníze na cest� 
– ceniny 
– bezhotovostní placení – bankovní ú�ty 
– úv�ry 

Žák: 
– vysv�tlí podstatu DPH u plátce a neplátce, 
– sestaví kalkulaci prodejní ceny u plátce a ne-

plátce a interpretuje výsledky, 
– provádí výpo�ty DPH, 
– zjiš�uje da�ovou povinnost plátce, 
– ú�tuje DPH na vstupu a výstupu. 

6.2 DPH a její ú�tování 
– podstata DPH 
– povinná a dobrovolná registrace 
– sazby a výpo�et DPH 
– da�ové doklady 
– da�ová povinnost 
– ú�tování DPH 

Žák: 
– ur�í jednotlivé druhy zásob materiálu, 
– popíše proces p�ijímání zásob na sklad v�etn� 

veškeré písemné evidence, 
– vyhotoví p�íjemku, výdejku, 
– vyplní skladní kartu na základ� p�íjemek a 

výdejek, 
– pracuje s dodacími listy, 
– vypo�ítá po�izovací cenu materiálu, 
– ú�tuje o materiálu. 

6.3 Základní ú�tování materiálu 
– vymezení druh� zásob materiálu 
– evidence a oce�ování zásob 
– ú�tování nákupu materiálu u plátce a ne-

plátce DPH 

Žák: 
– definuje pojem zboží, 
– vypo�ítá po�izovací cenu zboží, 
– ú�tuje o nákupu a prodeji zboží, 
– zjiš�uje hospodá�ský výsledek z prodeje (ob-

chodní marži). 

6.4 Základní ú�tování zboží 
– pojem zboží 
– ú�tování nákupu a prodeje zboží u plátce a 

neplátce DPH 
 

Žák: 
– uvede �len�ní dlouhodobého majetku, 
– ú�tuje o po�ízení, p�evzetí a odpisech, 
– zat�ídí hmotný majetek do odpisových skupin 

podle zákona o daních z p�íjm�, 
– po�ítá da�ové odpisy rovnom�rné a zrychle-

né, 

6.5 Základní ú�tování dlouhodobého ma-
jetku 

– �len�ní a oce�ování dlouh. majetku 
– po�izování dlouh. majetku 
– odpisování dlouh. majetku 
– analytická evidence dlouh. majetku 
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– po�ítá oprávky a z�statkovou cenu, 
– vyhotoví inventární kartu. 

 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
– vyhotoví doklady pro zaú�tování mezd, 
– ú�tuje mzdy, zákonné pojišt�ní a da� 

z p�íjm� ze závislé �innosti. 

6.6 Základní ú�tování mezd 
 

Žák: 
– definuje pojem výrobky a vysv�tlí rozdíl me-

zi pojmem výrobky a zboží, 
– uvede, jakou cenou se oce�ují výrobky a 

z �eho se cena skládá, 
– ú�tuje o zásobách výrobk�, 
– vypo�ítá hospodá�ský výsledek. 

6.7 Základní ú�tování výrobk� 
 

Žák: 
– uvede �len�ní náklad� a výnos� podnikatele 

(ú�etní a da�ový pohled), 
– ú�tuje o nákladech a výnosech ve finan�ním 

ú�etnictví, 
– provede uzáv�rku nákladových a výnosových 

ú�t�. 

6.8 Základní ú�tování náklad� a výnos� 
– charakteristika náklad� a výnos� 
– pravidla ú�tování náklad� a výnos� 
– analytická evidence náklad� a výnos� 

Žák: 
– orientuje se v právních normách upravujících 

ú�etnictví, 
– pracuje s ú�tovou osnovou, 
– používá inventarizaci jako nástroj kontroly, 
– opravuje ú�etní zápisy v souladu se zákonem 

o ú�etnictví. 

7 Ú�etní technika 
– organizace ú�etnictví 
– ú�etní zápisy 
– ú�etní knihy 
– zákon o ú�etnictví a provád�cí vyhláška 

Žák: 
– zpracovává ú�etní agendu podle ú�etních do-

klad�, 
– vyhotovuje pot�ebné doklady, 
– zachytí došlé a vystavené faktury v knize po-

hledávek a závazk�, zachytí do nich hoto-
vostní a bezhotovostní úhrady faktur a prove-
de jejich párování s fakturami 

– poskytuje informace pro �ízení podniku. 

8 Souvislý p�íklad 

Žák: 
– vyjmenuje možné zp�soby vy�azení dlouho-

dobého majetku, 
– ú�tuje o vy�azení dlouhodobého majetku. 

9 Ú�tování dlouhodobého majetku 

Žák: 
– uvede p�ehled nejtypi�t�jších pohledávek a 

závazk� podnikatele, 
– ú�tuje vydané a p�ijaté faktury a jejich úhra-

dy. 

10 Pohledávky a závazky 
– charakteristika a �len�ní pohledávek a zá-

vazk� 
– pohledávky a závazky z obchodního styku 

Žák: 
– charakterizuje složky vlastního kapitálu, 
– ú�tuje o vlastním kapitálu individuálního 

podnikatele, 
– ú�tuje o základním kapitálu v obchodních 

spole�nostech, 
– ú�tuje o rezervách, 
– ú�tuje další dlouhodobé závazky, 
– uvede možnosti rozd�lení zisku a úhrady 

ztráty v obchodních spole�nostech a druž-

11 Vlastní kapitál 
– vlastní kapitál individuálního podnikatele 
– základní kapitál 
– výsledek hospoda�ení, rozd�lení zisku, 

úhrada ztráty 
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stvu, 
– ú�tuje o rozd�lení zisku, úhrad� ztráty. 

 
Žák: 

– popíše jednotlivé �innosti související 
s provedením inventarizace, 

– provede dokladovou inventarizaci bankov-
ních ú�t�, pohledávek a závazk�, 

– uzav�e rozvahové a výsledkové ú�ty, 
– vypo�ítá výsledek hospoda�ení, 
– transformuje hospodá�ský výsledek na základ 

dan� z p�íjm�, vypo�ítá a zaú�tuje da� 
z p�íjm�, 

– uzav�e ú�et zisk� a ztrát, 
– sestaví kone�nou rozvahu, 
– otev�e rozvahové ú�ty na za�átku ú�etního 

období. 

12 Uzav�ení ú�etnictví 
– inventarizace majetku a závazk� 
– ú�etní uzáv�rka 
– ú�etní záv�rka 
– otev�ení ú�t� na za�átku ú�etního období 

Žák: 
– vede da�ovou evidenci u plátce DPH, 
– vypo�ítá da�ovou povinnost k DPH, 
– zjistí základ dan� a vypo�ítá da� z p�íjm� 

fyzických osob, 
– sestaví p�ehled majetku a závazk�, 

13 Da�ová evidence u plátce DPH a uza-
v�ení da�ové evidence 

– vedení da�ové evidence u plátce DPH 
– evidence pro pot�eby DPH 
– uzáv�rkové operace 
– p�ehled majetku a závazk� 

 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence – viz rozpis u�iva – denní forma  

Tematické celky Hodinová 
dotace 

1 Podstata a význam ú�etnictví 
2 Ú�etní doklady 
3 Majetek a zdroje financování 
4 Da�ová evidence 

10 

5 Základy podvojného ú�etnictví 10 
 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – dálková forma 

Tematické celky Hodinová 
dotace 

6 Základy ú�tování v ú�etnictví 
6.1 Ú�tování finan�ního majetku 
6.2 DPH a její ú�tování 
6.3 Základní ú�tování materiálu  

10 

6.4 Základní ú�tování zboží 
6.5 Základní ú�tování dlouhodobého majetku 
9 Zp�soby vy�azení DM a ú�tování vy�azení 
6.7 Základní ú�tování výrobk� 

10 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník – dálková forma 

Tematické celky Hodinová 
dotace 

6.6 Základní ú�tování mezd 
6.8 Základní ú�tování náklad� a výnos� 
7 Ú�etní technika 
8 Souvislý p�íklad 
10 Pohledávky a závazky 

10 

11 Vlastní kapitál 
12 Uzav�ení ú�etnictví 
13 Da�ová evidence u plátce DPH a uzav�ení da�ové evidence 

10 

 
 
 

9.22 Ú�etnictví na po�íta�i 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Ú�etnictví na po�íta�i 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu: 
P�edm�t Ú�etnictví na po�íta�i vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, u�í žáky uplat�ovat 
ekonomickou efektivnost p�i podnikových �innostech, samostatn� vyhodnocovat díl�í ekonomické 
situace a dávat výsledky svých zjiš�ování do ekonomických souvislostí. 

Charakteristika u�iva: 
Po�et vyu�ovacích hodin: 2. ro�ník 1 h/týden 
 
U�ivo je zam��eno na již získané teoretické poznatky z ekonomických p�edm�t�, aby z n�ho mohli 
absolventi vycházet p�i své �innosti a správn� se orientovat v m�nících se podmínkách ekonomické 
praxe. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzd�lávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné 
literatury. 

 
Výukové strategie (pojetí výuky): 

- �eší zadané problémové úlohy, 
- zpracovává konkrétní p�íklady v ú�etním ekonomickém softwaru POHODA 
- využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, (p�i zpracování informací se využívá vhodný software WORD a EXCEL, 
- práce s aktuálními formulá�i, 
- diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
- samostatná i skupinová práce, 
- uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 
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Hodnocení výsledk� žák�: 

Žáci jsou hodnoceni z ústního projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
- odborná správnost, 
- schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
- logické uvažování, 
- správná jazyková interpretace, 
- samostatnost i schopnost práce v týmu. 

 

P�ínos p�edm�tu k rozvoji klí�ových kompetencí a k aplikaci pr��ezových témat: 

Žáci:  
- reáln� posuzují své fyzické a duševní možnosti, odhadují výsledky svého jednání a chování v 

r�zných situacích, 
- vyjad�ují se p�im��en� ú�elu jednání a komunika�ní situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodn� se prezentují, 
- formulují své myšlenky srozumiteln� a souvisle, v písemné podob� p�ehledn� a jazykov� 

správn�, 
- aktivn� se ú�astní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje, respektují názory druhých, 
- zpracovávají jednoduché texty na b�žná i odborná témata a r�zné pracovní materiály, 
- snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 
- písemn� zaznamenávají podstatné myšlenky a údaje z text� a projev� jiných lidí (p�ednášek, 

diskusí, porad apod.). 

Mezip�edm�tové vztahy: 
- Ú�etnictví 
- Ekonomika  
- Dan� 
- Právo 
- ICT 
- Obchodní korespondence 
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Rozpis u�iva – 2.ro�ník 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
 
Žák: 

− aplikuje ek.teorii v praxi 
− demonstruje p�íklady na po�íta�i 
− definuje získané pojmy 

1. Práce s tabulkovým procesorem 
− kalkulace prodejní ceny 
− p�íklady na rozpo�ty hosp.st�edisek 
 

 
Žák: 

− aplikuje ú�etnictví v ú�etním softwaru 
− zpracovává doklady  
− vysv�tlí všechny možná �ešení a souvis-

losti v �ešeném p�íklad� 
− ukazuje své zpracování a vysv�tluje svá 

rozhodnutí 

2. P�íklad na zpracování na po�íta�i 
− seznámení s programem POHODA 
− založení firmy v adresá�i 
− evidence p�íjm. a výd. PD 
− evidence p�ijatých faktur 
− založení nové firmy v adresá�i 
− procvi�ování zpracování doklad� na PC 
− zú�tování zálohové faktury 
− podklady pro p�iznání k DPH 

 

 
Žák: 

− vyhledá všechny pot�ebné informace na 
internetu 

− vymezí všechny možnosti 
− vysv�tlí a vytvo�í pot�ebné dokumenty 
 

3. Práce s dokumenty  
− da�ové formulá�e k vypln�ní 
− výpo�et SP OSV� a tvorba p�ehledu 
− výpo�et ZP a tvorba p�ehledu 
− da�ové p�iznání k DzP 

 

 
 
 
 

32 

 

9.23 Dan� 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Dan� 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:  denní 
Celková hodinová dotace: 32 hodin 
Forma vzd�lávání:  dálková 
Celková hodinová dotace: 10 hodin 
Platnost u�ební osnovy: od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
P�edm�t dan� vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet a jednat hospodárn� v souladu s etikou 
podnikání. P�edm�t poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních ekonomic-
kých pojm� a znalostí z oblasti týkajících se da�ové soustavy v �R, posléze i integraci znalostí 
z pohledu mikroekonomie a makroekonomie.   
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Charakteristika u�iva 
Po�et vyu�ovacích hodin  - denní forma:  2. ro�ník  1 h/týden 

- dálková forma:   3. ro�ník 10 h/rok 
 U�ivo je zam��eno na zvládnutí u�iva týkajícího se da�ové soustavy �R.  

Výukové strategie (pojetí výuky) 

V hodinách p�edm�tu dan� budou využívány následující metody a formy práce: 
- výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem, 
- referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, Internet, 
- ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe, 
- využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, (p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, …), 
- práce s aktuálními formulá�i, 
- diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života, 
- samostatná i skupinová práce, 
- p�ednášky odborník� z praxe, s nimiž žáci diskutují na dané téma, 
- ú�ast na školních i národních sout�žích, 
- uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah�. 

Hodnocení výsledk� žák� 

Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
- odborná správnost, 
- schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
- logické uvažování, 
- správná jazyková interpretace, 
- samostatnost i schopnost práce v týmu. 

Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  

Mezip�edm�tové vztahy 
- Ú�etnictví 
- Ekonomika 
- Ekonomická cvi�ení 
- U�ební praxe – fiktivní firma 
- Marketing a management 
- Právo 
- ICT 
- Obchodní korespondence 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník - denní forma  
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dotace 
Žák: 

− charakterizuje jednotlivé p�ímé a 
nep�ímé dan�, 

− vymezí základní pojmy pro jednot-
livé dan� – p�edm�t dan�, poplatník 
a plátce dan�, zda�ovací období, zá-
klad dan�, sazba dan�, 

− orientuje se ve vztazích mezi plátci 
a neplátci DPH, 

− vymezí náležitosti da�ových dokla-
d�, 

− vypo�ítá DPH na vstupu, na výstupu 
a da�ovou povinnost, 

− vypo�ítá da� z p�íjm� fyzických 
osob (právnických osob) a vyhotoví 
da�ové p�iznání k dani z p�íjm� fy-
zických osob, 

− stanoví zálohy na da� z p�íjm� a 
termíny jejich splatnosti, 

− stanoví zálohy na da� silni�ní  a 
termíny jejich splatnosti, 

− vypo�ítá da� silni�ní a vyhotoví da-
�ové p�iznání k dani silni�ní. 

Dan� a da�ová soustava 
− Da�ová soustava �R 
− Da� z p�idané hodnoty 
− Spot�ební da� a energetické dan� 
− Dan� z p�íjm� 
− Da� z nemovitostí 
− Da� d�dická, darovací a z p�evodu ne-

movitostí 
− Silni�ní da� 

32 

 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník – dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. dotace 
viz denní forma  Dan� a da�ová soustava 

− Da�ová soustava �R 
− Da� z p�idané hodnoty 
− Spot�ební da� a energetické dan� 
− Dan� z p�íjm� 
− Da� z nemovitostí 
− Da� d�dická, darovací a z p�evodu ne-

movitostí 
− Silni�ní da� 

10 
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9.24 Písemná a elektronická komunikace 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Písemná A Elektronická Komunikace 
Obor vzd�lání:    64-41-L/51 Podnikání 
Forma studia:    denní 
Celková hodinová dotace:  96 
Forma studia:    dálková 
Celková hodinová dotace:  40 
Platnost:    od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 

Obecné cíle 

Cílem p�edm�tu v 1. ro�níku je nau�it žáky ovládat p�esn�, p�im��en� rychle a efektivn� klávesnici 
pomocí všech deseti prst� nejen p�i psaní, ale i p�i ovládání PC. Žáci si osvojí práci se základními 
edita�ními funkcemi textového editoru. Zárove� jsou žáci vedeni k upev�ování pracovních návyk� 
jako jsou p�esnost a pe�livost. Seznámí se s hygienickými a ergonomickými pravidly p�i práci 
s po�íta�em. 

Cílem p�edm�tu ve 2. ro�níku je rozvoj komunika�ní kompetence žák� v oblasti písemného styku. 
Žáci se nau�í zpracovávat písemnosti z vybraných oblastí písemného styku podle norem, osvojí si 
práci s elektronickými šablonami a v neposlední �ad� získají základní dovednosti pro komunikaci pro-
st�ednictvím elektronické pošty. 

Charakteristika u�iva 

Základem u�iva je ovládnutí psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou ve výukovém pro-
gramu. Žáci se u�í efektivn� ovládat po�íta� pomocí klávesnice, u�í se základní editaci textu 
v textovém editoru. 

Oblast písemné komunikace zahrnuje p�edevším zpracování písemností p�i uzavírání, pln�ní a porušo-
vání kupních smluv, ú�ední písemnosti (ob�anské dopisy), osobní dopisy s využitím pravidel doporu-
�ených normalizovanou úpravou písemností a adres. 

Po�et vyu�ovacích hodin  - denní forma:  1. ro�ník  1 h/týden 
   2. ro�ník 2 h/týden 

- dálková forma:  1. ro�ník 20 h/rok 
   2. ro�ník 20 h/rok 
   3. ro�ník   0 h/rok 

Pojetí výuky a metody vyu�ování 

Výuka základ� psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou: 
- probíhá v u�ebnách vybavených po�íta�i s p�ipojením na Internet, 
- žáci nacvi�ují samostatn� ovládání klávesnice pomocí výukového software a textového editoru, 
- procvi�ováním r�znými technikami zvyšují p�esnost a rychlost psaní, 
- u�í se psaní podle diktátu, 
- pom��ují své výsledky v �ase s ostatními �leny skupiny, 
- u�í se p�edcházet zdravotním rizik�m p�i dlouhodobé práci s po�íta�em, 
- na jednoduchých p�íkladech získávají základní znalosti pro editaci textu. 

Metody vyu�ování: 
- p�evažuje individuální práce žák� 
- slovní projevy – výklad, popis, vysv�tlení, motiva�ní rozhovor, pozorování, instruktáž 
- osvojování v�domostí a dovedností nejprve nácvikem 
- fixace dovedností – následným procvi�ováním 
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Výuka zpracování písemností a manipulace s nimi: 
- probíhá v u�ebnách vybavených po�íta�i s p�ipojením na Internet, 
- p�i psaní písemností se prolíná individuální a skupinová práce žák�, 
- žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatk�, �ešením konkrétních úkol� 

z praxe. 

Metody vyu�ování: 
- slovní projevy – výklad, rozhovor, popis, vysv�tlení, diskuse, 
- práce s odborným textem – vyhledávání informací na Internetu, práce s u�ebnicí, práce s tišt�nými 

materiály, 
- osvojování v�domostí a dovedností nejprve nácvikem, 
- fixace: zp�tná vazba rozborem písemností promítnutých dataprojektorem, zp�t p�edaných vypra-

covaných písemností dopln�ných komentá�em, 
- samostatná práce – sestavování jednotlivých typ� písemností dle r�zných zadání. 

U�ební pom�cky 
Nejvíce používanou u�ební pom�ckou p�i výuce je po�íta�. Z programového vybavení PC – kancelá�-
ský balík program�, výukový software pro výuku psaní na klávesnici, textový editor a Internet. �as-
tým pomocníkem p�i výuce zpracování písemností je dataprojektor. Dále se pracuje s normami, elek-
tronickými šablonami, s u�ebnicemi, pravidly �eského pravopisu, s praktickými ukázkami nejr�zn�j-
ších písemností z praxe. 

Hodnocení výsledk� žák� 

Výsledky vzd�lávání hodnotíme pomocí známkování. 
Ve výuce základ� psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou jsou žáci hodnoceni za výkon 
– za (zejména) p�esnost a rychlost opisu. Je hodnocena jejich aktivita v hodinách. Je kladen nárok na 
jejich pr�b�žné zlepšování rychlosti a p�esnosti psaní, což je zohled�ováno v celkové známce. 
Ve výuce zpracování písemností a manipulace s nimi jsou žáci hodnoceni za písemný projev. D�raz je 
kladen na pe�livost p�i zpracování písemností, na v�cnou a formální správnost a na dodržování jazy-
kových a stylistických norem. Vybrané vytišt�né písemnosti si žáci ukládají k archivaci do složek. 

Mezip�edm�tové vztahy 

- Informa�ní a komunika�ní technologie 
- �eský jazyk a literatura 
- Právo 
- Ekonomika 
- U�ební praxe - fiktivní firma 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

− p�ihlásí se do sít� 
− orientuje se ve funkci osobního po�íta�e, 
− aplikuje ergonomické zásady 
− orientuje se ve výukovém programu 

 

1 Úvod do p�edm�tu 
− klávesnice, ovládání, hmatová metoda 
− správné sezení, držení t�la, rukou, odpo-
�inek 

− výukový program – funkce, princip 

Žák: 
− ovládá psaní na klávesnici desetiprstovou 

hmatovou metodou s maximální p�esností a 
p�im��enou rychlostí 

2 Základní nácvik ovládání klávesnice 
− nácvik psaní na st�ední, dolní, horní pís-

menné �ad�, nácvik na �íselné �ad�, dia-
kritických a interpunk�ní znamének, �íslic 
a zna�ek 

32 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

− ovládá psaní na klávesnici desetiprstovou 
hmatovou metodou s maximální p�esností a 
p�im��enou rychlostí 

2 Základní nácvik ovládání klávesnice 
− nácvik psaní na �íselné �ad�, diakritic-

kých a interpunk�ní znamének, �íslic a 
zna�ek 

Žák: 
− zpracuje text s využitím zvýrazn�ní a formá-

tování 

3 Nácvik úpravy textu 
− �len�ní textu do odstavc� 
− zarovnávání odstavc� 
− tvrdé a dlouhé mezery 
− základní funkce tabulátor� 

32 

Žák: 
− aplikuje pravidla p�i zpracování písemností 

textovými editory 

4 Pravidla doporu�ené normalizované 
úpravy  

− norma pro úpravu písemností �SN 
01 6910 

Žák: 
− sestavuje poštovní adresu v souladu s normou 

5 Poštovní adresování 
− stylizace adresy 
− velikost papír� a obálek 

Žák: 
− sestaví a napíše na po�íta�i žádosti a stížnosti 

ob�an� organizacím 

6 Dopisy ob�ana organizaci 
− stylizace, úprava, využití 
− žádost, stížnost, oznámení 

Žák: 
− dovede objasnit rozdíl mezi obchodní, osob-

ním a ob�anským dopisem 
− aplikuje normalizovaná pravidla pro vyhoto-

vení obchodních písemností 

7 Tvorba obchodního dopisu – normali-
zovaná úprava 

− stylizace a psychologie obchodního dopi-
su 

− záhlaví, zápatí 
− jednotlivé �ásti obchodního dopisu a je-

jich �len�ní 
Žák: 

− zpracuje na po�íta�i poptávku, nabídku vyžá-
danou i nevyžádanou, objednávku, odpov�di 
na uvedené dopisy, 

− vyhotoví reklamaci, urgenci, upomínku a od-
pov�di na tyto dopisy 

8 Písemnosti p�i obchodování 
− p�i uzavírání obchodních smluv 
− p�i pln�ní obchodních smluv 
− p�i porušování obchodním smluv 

Žák: 
− vyhotovuje jednoduché písemnosti právního 

charakteru 

9 Písemnosti právního charakteru 
− plná moc, dlužní úpis, potvrzenka 

Žák: 
- zpracuje na po�íta�i písemnosti spojené se 

vznikem a ukon�ením pracovního pom�ru, 
− zpracuje na po�íta�i strukturovaný životopis. 

10 Personální písemnosti 
- žádost o místo 
- životopis 
− výpov�di, dohody, pracovní smlouvy 

Žák: 
− stylizuje a napíše na po�íta�i osobní dopisy 

11 Osobní dopisy vedoucích pracovník� 
− stylizace, úprava, využití 
− blahop�ání, kondolence, pozvánka, pod�-

kování, omluva neú�asti 
Žák: 

− zpracuje a napíše na po�íta�i interní písem-
nosti (p�íkazy vedoucích pracovník�, sm�rni-
ce, ob�žníky, pokyny, pozvánky 

12 Interní písemnosti 
− písemnosti p�i organizaci a �ízení podniku 

32 

Žák: 
− pr�b�žn� si zlepšuje p�esnost a zvyšuje rych-

lost psaní desetiprstovou hmatovou metodou 
− dbá na pe�livost a úpravu všech písemností 
− využívá internet k vyhledávání pot�ebných 

informací 
− manipuluje s písemnostmi dle pravidel 
− uchovává písemnosti v elektronické i tišt�né 

13 Praktická cvi�ení, manipulace s písem-
nostmi 

− zvyšování p�esnosti a rychlosti psaní 
− využívání internetu v korespondenci (ob-

chodní rejst�ík, šablony, p�edtisky, infor-
mace) 

− archivace vytvo�ených dokument� v PC i 
ve složkách 

pr�b�žn� 
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podob� 
Žák: 

− správn� odesílá dopis e-mailovou poštou 
14 Elektronická komunikace 

− etika odesílání elektronické pošty (adresy, 
kopie, p�edm�t dopisu, oslovení, datum, 
text, podpis, p�ílohy, �eština- diakritika, 
p�eposílání e-mailové pošty 

pr�b�žn� 

 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence – viz rozpis u�iva – denní forma  

Tematické celky Hodinová 
dotace 

1 Úvod do p�edm�tu 
2 Základní nácvik ovládání klávesnice 

10 

2 Základní nácvik ovládání klávesnice 
3 Nácvik úpravy textu 
4 Pravidla doporu�ené normalizované úpravy 

10 

 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence – viz rozpis u�iva – denní forma  

Tematické celky Hodinová 
dotace 

5 Poštovní adresování 
6 Dopisy ob�ana organizaci  
9 Písemnosti právního charakteru 
7 Tvorba obchodního dopisu – normalizovaná úprava 
8 Písemnosti p�i obchodování 

10 

8 Písemnosti p�i obchodování 
10 Personální písemnosti 
11 Osobní dopisy vedoucích pracovník� 
12 Interní písemnosti 

10 

13 Praktická cvi�ení, manipulace s písemnostmi 
14 Elektronická komunikace pr�b�žn� 

 
 

9.25 Matematika 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Matematika 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64 – 41 – L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:   denní 
Celková hodinová dotace:  224 
Forma vzd�lávání:   dálková 
Celková hodinová dotace:  60 
Platnost u�ební osnovy:   od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
- výchova p�emýšlivého �lov�ka, který bude um�t využívat matematiku v r�zných životních   situa-
cích, v odborné složce vzd�lávání, dalším studiu, osobním život�, budoucím zam�stnání, 
- významným zp�sobem se podílet na rozvoji intelektuálních schopností žák� a jejich logického myš-
lení, 
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- matematika názorn� demonstruje p�echod od konkrétního k abstraktnímu, vyžaduje r�znorodost po-
stup� �ešení, podporuje samostatnost ale i nutnost spolupráce p�i �ešení problém�, 
- uvedené výsledky vzd�lávání p�edstavují základ matematického vzd�lávání pro daný stupe� vzd�lá-
vání a navazuje na obsah a výsledky vzd�lávání stanovené pro t�íleté obory vzd�lávání s výu�ním 
listem. 
 
Charakteristika u�iva 
Uvedená osnova pro denní studium je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 7 týdenních vyu�ovacích 
hodin za studium. 
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�uje jí zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák� a 
jejich intelektuální úrove� 
Po�et vyu�ovacích hodin denní studium: 1.ro�ník       4 h/týden 
      2.ro�ník       3 h/týden 
 
                                         dálkové studium:      1.ro�ník       20 h/rok 
                                                                           2.ro�ník       20 h/rok 
                                                                           3.ro�ník       20 h/rok 
 
Výukové strategie (pojetí výuky) 
 V hodinách matematiky budou používány tyto metody: 
a) Metody slovního projevu 
- výklad 
- popis 
- vysv�tlení 

b) Metody práce s odborným textem 
- vyhledávání informací 
- studium odborné literatury 
- práce s internetem a po�íta�ovými programy 

c) Metody nácviku dovedností 
d) Fixa�ní metody 
- ústní opakování u�iva 
- procvi�ování 
 

Hodnocení výsledk� žák� 
Zp�soby hodnocení žák� spo�ívají ve známkování pomocí bodového systému a ve slovním hodnoce-
ní, d�ležité je i v�novat pozornost sebehodnocení žák�. 

Klasické diagnostické metody: 
d) Ústní zkoušení 
e) Písemné zkoušení po probraných tématech 
f) Písemné zkoušení souhrnné – �tvrtletní písemné práce (4 písemné práce za rok, ve 2 

.ro�níku jsou 3 – pouze denní studium) 
g) Orienta�ní zkoušení znalostí 
h) Hodnocení aktivity žák� v hodinách p�i �ešení problémových úkol� 

 
P�i hodnocení klademe d�raz zvlášt� na to, aby žáci: 

- porozum�li matematickému textu, správn� a p�esn� se matematicky vyjad�ovali, 
- vyhodnocovali informace získané z tabulek, graf� a diagram�, 
- aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných p�edm�tech, 
- dovedli matematizovat reálnou situaci a postihli jádro problému, 
- používali matematické pom�cky (kalkulátor, rýsovací pot�eby, odbornou literaturu), internet, PC. 

 
Mezip�edm�tové vztahy 

- Statistika 
- Informa�ní a komunika�ní technologie 
- Ekonomika 
- Ú�etnictví 



Školní vzd�lávací program – St�ední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.  

373  

- Fyzika 
- Chemie 

 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− provádí aritmetické operace v množin� re-

álných �ísel, 
− používá absolutní hodnotu, zapíše a zná-

zorni interval, provádí operace s intervaly, 
− provádí operace s mnoho�leny, lomenými 

výrazy, výrazy obsahující mocniny a od-
mocniny, upravuje �íselné výrazy, 

− �eší lineární rovnice a nerovnice, lineární 
rovnice a nerovnice, s absolutní hodnotou, 
soustavy lineárních rovnic, kvadratické 
rovnice a nerovnice, 

− používá ekvivalentní a neekvivalentní 
úpravy, 

− aplikuje funk�ní vztahy p�i �ešení expo-
nenciálních rovnic a nerovnic. 

1.  �íslo a prom�nná 
  -   �íselné obory – reálná �ísla a jejich vlast-
nosti 
  -   absolutní hodnota reálného �ísla, intervaly 
  -    výrazy s prom�nnými 
       (mnoho�leny, lomené výrazy) 
- mocniny s celým a racionálním expo-

nentem, odmocniny 
- lineární rovnice a nerovnice 
- lineární rovnice nerovnice s absolutní 

hodnotou 
- soustavy lineárních rovnic a nerovnic 
- kvadratické rovnice a nerovnice 
- exponenciální rovnice 
- logaritmické rovnice 

 
 

 
 
 
 
 
 

     128 
      

- objasní pojem funkce, 
- popíše funk�ní závislosti a demonstruje v praxi, 
- ur�í defini�ní obor a obor hodnot, 
- sestrojí graf funkce v kartézské soustav� sou-
�adnic, 
- rozliší jednotlivé funkce, ur�í jejich defini�ní 
obor a obor hodnot, 
- sestrojí grafy jednotlivých funkcí a popíše je-
jich vlastnosti, 
- �eší jednoduché goniometrické rovnice. 

2.  Funkce a její pr�b�h 
  - základní poznatky o funkcích 
  - lineární funkce 
  - lineární funkce s absolutní hodnotou 
  - kvadratická funkce 
  - nep�ímá úm�rnost 
  - lineární lomená funkce 
  - exponenciální funkce 
  - logaritmická funkce 
  - goniometrické funkce 
  - goniometrické rovnice 
   
 

  

 

II. Rozpis u�iva -2. ro�ník – denní forma  

 
- vysv�tlí posloupnost jako zvláštní p�ípad funk-
ce, 
- ur�i posloupnost vý�tem prvk� užitím obecné-
ho vzorce, rekurentním vzorcem, 
- rozhodne o vlastnostech funkce (kone�ná       
  nekone�ná, rostoucí, klesající), 
- rozliší aritmetickou a geometrickou     posloup-
nost, 
- prokáže znalost vzorc� na výpo�et aritmetické a 
geometrické posloupnosti, rozhodne o jejich užití 
p�i �ešení úloh z praxe, 
- provádí výpo�ty jednoduchých finan�ních zále-

3.  Posloupnosti 
- zadání �len� posloupnosti, obecný vzorec,  
rekurentní vzorec, vlastnosti posloupnosti 
 - aritmetická posloupnost a její využití v praxi 
 -  geometrická posloupnost  a její využití 
v praxi 
 - finan�ní matematika 
 

     96 
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žitostí, orientuje se v základních pojmech finan�-
ní matematiky. 

 
- �eší úlohy na polohové a metrické vlastnosti 
rovinných útvar�, 
- používá v�ty o shodnosti a podobnosti trojúhel-
níku, 
- �eší pravoúhlý trojúhelník s užitím Pythagorovy 
a Euklidovy v�ty, 
- aplikuje základní znalosti p�i �ešení konstruk�-
ních úloh, 
.- vypo�te obvod a obsah rovinných útvar�, 
- charakterizuje základní t�lesa a jejich �ásti, 
.- �eší p�íklady na objem a povrch t�les, 
- vysv�tlí pojmy, vektor, opa�ný vektor, sm�rový 
vektor, normálový vektor, 
- provádí operace s vektory (s�ítání a od�ítání 
vektor�, násobení vektoru reálným �íslem, ska-
lární sou�in), 
- ur�i úhel dvou vektor�, 
- sestaví parametrickou  a obecnou rovnici, 
- zjistí vzájemnou polohu p�ímek. 

 4. Geometrie 
- rovinné útvary a jejich vlastnosti 
- shodnost a podobnost trojúhelníku 
- shodná zobrazení, stejnolehlost 
- množiny bod� dané vlastnosti 
- obsah a obvod rovinných útvar� 
- objem a povrch t�les 
- analytická geometrie p�ímky 
  (vektory a operace nimi, parametrická rovni-
ce p�ímky, obecná rovnice p�ímky, vzájemné 
polohy 2 p�ímek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
- rozliší variaci, permutaci, kombinaci bez opa-
kování, 
- �eší úlohy z praxe užitím kombinatorických 
vzorc� 
- charakterizuje náhodný pokus, jev , popíše 
jejich vlastnosti 
- rozliší jev jistý, nemožný, elementární 
- vypo�te pravd�podobnost jev� 
- charakterizuje základní statistické pojmy 
- vysv�tlí a užívá aritmetický a vážený pr�m�r, 
modus, medián, pr�m�rnou odchylku p�i �ešení 
úloh z praxe. 

5. Kombinatorika a pravd�podobnost, sta-
tistika 
 
- kombinatorika (variace, permutace, 

kombinace bez opakování) 
- pravd�podobnost 
- statistika 

 

    

 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 
   viz denní forma 

1.  �íslo a prom�nná 
  -   �íselné obory – reálná �ísla a jejich vlast-
nosti 
  -   absolutní hodnota reálného �ísla, intervaly 
  -    výrazy s prom�nnými 
       (mnoho�leny, lomené výrazy) 
- mocniny s celým a racionálním expo-

nentem, odmocniny 

      20 
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- lineární rovnice a nerovnice 
- lineární rovnice nerovnice s absolutní 

hodnotou 
- soustavy lineárních rovnic a nerovnic 
- kvadratické rovnice a nerovnice 

  
 2.  Funkce a její pr�b�h 

  - základní poznatky o funkcích 
  - lineární funkce 
  - lineární funkce s absolutní hodnotou 
  - kvadratická funkce 
  - nep�ímá úm�rnost 
 

    

 
 

II.Rozpis u�iva -2. ro�ník   

        
- exponenciální funkce 
- logaritmické funkce 
- exponenciální a logaritmické rovnice 
- goniometrické funkce 
  (goniometrické funkce pravoúhlého trojúhel-
níku, goniometrické funkce obecného úhlu, 
grafy, vlastnosti, vztahy mezi goniometrický-
mi funkcemi) 
- goniometrické rovnice 

20 

 3.  Posloupnosti 
- zadání posloupnosti, výpo�et �len� užitím 
obecného vzorce, rekurentn� 
- aritmetická posloupnost 
- geometrická posloupnost 
- užití aritmetické a geometrické posloupnosti 
v úlohách z praxe 
- finan�ní matematika 
 
 

      
        

Rozpis u�iva  - 3. ro�ník  4. Geometrie 
- rovinné útvary a jejich vlastnosti 
- shodnost a podobnost trojúhelníku 
- shodná zobrazení, stejnolehlost 
- množiny bod� dané vlastnosti 
- obsah a obvod rovinných útvar� 
- objem a povrch t�les 
- analytická geometrie p�ímky 
  (vektory a operace nimi, parametrická rovni-
ce p�ímky, obecná rovnice p�ímky, vzájemné 
polohy 2 p�ímek) 
 

     20 

 5. Kombinatorika a pravd�podobnost, sta-
tistika 
 
- kombinatorika (variace, permutace, 

kombinace bez opakování) 
- pravd�podobnost 
- statistika 
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9.26 Maturitní seminá� z matematiky 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Maturitní seminá� z matematiky 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:    denní  
Celková hodinová dotace:  32 
Forma vzd�lání:   dálková 
Celková hodinová dotace:  10 
Platnost u�ební osnovy:   od 1.9.2011 po�ínaje 1. ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
P�edm�t maturitní seminá� z matematiky má jako hlavní úkol procvi�ování a prohloubení u�iva v rám-
ci p�ípravy ke státním maturitním zkouškám a k p�ijímacímu �ízení na vysokou školu. 
P�edm�t má funkci všeobecn� vzd�lávací a funkci pr�pravnou pro odborné vzd�lávání. Vede žáky 
k efektivní práci s v�domostmi a dovednostmi v praktickém život�, p�i �ešení b�žných situací vyžadu-
jících efektivní zp�soby výpo�tu, p�i aplikování matematických poznatk� a postup� v odborné složce 
vzd�lávání tak, aby žáci um�li získávat a kriticky vyhodnocovat ekonomické informace.  
Cílem je výchova p�emýšlivého �lov�ka, který bude um�t používat matematiku ve všech sférách živo-
ta, v odborné složce vzd�lávání, v dalším studiu, v budoucím zam�stnání, v osobním život�.  
Charakteristika u�iva 
U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 1 týdenní vyu�ovací hodiny za studium. 
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák� a 
jejich intelektuální úrove�.  
Po�et vyu�ovacích hodin - denní forma:   2. ro�ník    1 h/týden  
                                         - dálková forma:                3. ro�ník    10 h/rok 
 
Výukové strategie (pojetí výuky) 
V hodinách seminá�e budou používány tyto metody: 

- výklad 
- procvi�ování  
- samostatná práce 
- diskuse (vyhodnocení možností, metod �ešení, výsledk� apod.) 
- práce s internetem a po�íta�ovými programy (grafické znázor�ování pr�b�hu funkce, shodnos-

ti, geometrické útvary) 
- shrnutí a opakování u�iva po každém tematickém celku 
- simulace (úlohy z praktického života) 
- projekce a modelace (využití techniky p�i znázor�ování grafických úloh, nap�. planimetrie, 

stereometrie) 
- metody práce s odborným textem 

Hodnocení výsledk� žák� 
Zp�soby hodnocení spo�ívají ve známkování pomocí bodového systému, eventueln� procentuálního 
vyjád�ení. Ve slovním hodnocení je d�ležité v�novat pozornost i sebehodnocení žák�. 
Klasické diagnostické metody: 

- ústní zkoušení 
- písemné zkoušení díl�í – po jednotlivých tematických celcích 
- hodnocení aktivity žák� v hodinách p�i �ešení problémových úkol� a hodnocení seminárních 

prací 
 

P�i hodnocení klademe d�raz zvlášt� na to, aby žáci 
- porozum�li matematickému textu, správn� a p�esn� se matematicky vyjad�ovali,  
- vyhodnocovali informace získané z graf�, diagram� a tabulek, 
- aplikovali matematické poznatky a postupy v odborných p�edm�tech vzd�lávání, 
- matematizovali reálné situace, pracovali s matematickými modely, 
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- zkoumali a vystihli jádro problému, posoudili reálnost výsledku a �ešení, 
- používali a využívali názorné pom�cky, odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací 

pot�eby. 
 
Mezip�edm�tové vztahy 

- Statistika 
- Fyzika 
- Chemie 
- Ú�etnictví 
- Biologie 
- Informa�ní a komunika�ní technologie 
- Hospodá�ský zem�pis 

 
II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma /  3. ro�ník - dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

- uvádí vztahy mezi �íselnými obory, 
- provádí aritmetické operace v množin�, 

reálných �ísel, 
- vypo�ítá �íselnou hodnotu výrazu, 
- provádí operace s mnoho�leny, 
- rozkládá mnoho�leny, 
- provádí operace s lomenými výrazy, výra-

zy obsahující mocniny a odmocniny. 

1. Operace s �ísly a výrazy 
- �íselné obory – reálná �ísla a jejich 

vlastnosti 
- výrazy s prom�nnými 
- operace s mnoho�leny 
- rozklad mnoho�len� 
- lomené výrazy 

 

 32/10 

 
- objasní pojem funkce, popíše funk�ní zá-

vislosti a demonstruje využití v praxi, 
- rozliší jednotlivé funkce, ur�í jejich defi-

ni�ní obor, obor hodnot, sestrojí graf, po-
píše vlastnosti. 

 

2. Funkce 
- pojem funkce, defini�ní obor, obor hodnot 
- vlastnosti funkce (rostoucí, klesající, omeze-
nost, sudá, lichá) 
- druhy funkcí (lineární, konstantní, kvadra-
tické, nep�ímá úm�rnost, lineární funkce 
s absolutní hodnotou, exponenciální, logarit-
mická) 

 

 
- �eší lineární rovnice, nerovnice a jejich 

soustavy užitím ekvivalentních úprav, 
- ovládá grafické �ešení rovnice a nerovnic, 
- p�evádí jednoduché reálné situace do ma-

tematických struktur, 
- vypo�te exponenciální a logaritmické rov-

nice. 
 

3. Rovnice a nerovnice 
- lineární rovnice 
- soustavy lineárních rovnic  

- vyjád�ení neznámé ze vzorce 
- lineární nerovnice 
- slovní úlohy 
- soustava lineárních nerovnic s jednou 

neznámou 
- kvadratické rovnice a nerovnice 
- exponenciální a logaritmické rovnice 

  

 
- navrhne využití goniometrických funkcí 

p�i �ešení pravoúhlého trojúhelníku, 
- definuje goniometrické funkce v oboru re-

álných �ísel, 
- sestrojí grafy jednotlivých funkcí a popíše 

jejich vlastnosti, 
- �eší základní goniometrické rovnice. 

 

4. Goniometrie a trigonometrie 
     -     goniometrické funkce v pravoúhlém  
           trojúhelníku 
    -     goniometrické funkce obecného úhlu 
           jejich vlastnosti a grafy 
    -      goniometrické rovnice 
 

  

 5. Planimetrie   
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- �eší úlohy na polohové a metrické vlast-
nosti rovinných útvar�, 

- vypo�te praktické úlohy na obvod a obsah 
obrazc�. 

.  

- polohové a metrické vlastnosti mezi 
základními útvary 

- obsah a obvod rovinných obrazc� 

 
- ur�í vzájemnou polohu a metrické vlast-

nosti útvar� v prostoru, 
- �eší praktické úlohy na výpo�et objemu a 

povrchy t�les. 
 

6. Stereometrie 
- základní polohové vztahy mezi zá-

kladními prostorovými útvary  
- povrch a objem t�les (krychle, kvádr, 

hranol, válec, jehlan, kužel, koule) 

   

 
 

9.27 Maturitní seminá� z ICT 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Maturitní seminá� z ICT 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:    denní  
Celková hodinová dotace:  32 hodin 
Platnost u�ební osnovy:   od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
P�edm�t maturitní seminá� z informa�ní a komunika�ní technologie (dále MSI) vede k rozvíjení 
schopností logicky myslet, u�í žáky uplat�ovat efektivnost p�i �innostech, jednat hospodárn� a smys-
lupln� v souladu s etikou. P�edm�t poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základ-
ních informa�ních pojm� a znalostí z oblasti týkajících se jednotlivých sou�ástí informa�ních proces� 
a posléze integraci znalostí z pohledu informatiky a výpo�etní techniky. Poskytuje žák�m základní 
orientaci v informa�ních systémech �R, EU i sv�tových technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si 
byli v�domi materiálních  a duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  
Charakteristika u�iva denní nástavbové formy: 
Výuka probíhá:   1. ro�ník ……0 h/týden 
    2. ro�ník ……1 h/týden  
 
U�ivo je zam��eno na poznání stavby a funkce po�íta�e, stavby a funkce po�íta�ových sítí, funkci 
opera�ního systému, aplika�ního software, databází, internetu a ostatních komunika�ních prost�edk�. 
Žáci budou rovn�ž schopni prokázat znalosti v oblasti po�íta�ové grafiky jak vektorové, tak rastrové a 
v oblasti databází. 
D�raz je rovn�ž kladen na hygienu práce s po�íta�em, ergonomii a v nemalé �ad� právní aspekty au-
torských práv a po�íta�ového pirátství, v�etn� neoprávn�ných vstup� do cizích dat. 
Cílem vzd�lávání v informa�ních a komunika�ních technologiích je nau�it žáky pracovat s prost�edky 
informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základ�m infor-
ma�ních a komunika�ních technologií, nau�í se na uživatelské úrovni používat opera�ní systém, kan-
celá�ský software a pracovat s dalším b�žným aplika�ním programovým vybavením (v�etn� specific-
kého programového vybavení, používaného v p�íslušné profesní oblasti). Jedním ze st�žejních témat 
oblasti informa�ních a komunika�ních technologií, a tedy i cíl� výuky, je, aby žák zvládl efektivn� 
pracovat s informacemi (zejména s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií) a 
komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou �ást vzd�lávání v informa�ních a komunika�ních techno-
logiích p�edstavuje práce s výpo�etní technikou. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky) 
V hodinách MSI budou využívány následující metody a formy práce: 
− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem 
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− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, internet 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, ..) 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života 
− samostatná i skupinová práce 
− ú�ast na veletrzích 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah� 
 

Hodnocení výsledk� žák� 
Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 
Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  
 
Mezip�edm�tové vztahy 

- Ú�etnictví 
- Ekonomie 
- Matematika 
- Marketing a management 
- Statistika 
- Právo 
- Obchodní korespondence 

 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− používá po�íta� a jeho periferie (obsluhuje 

je, detekuje chyby, vym��uje spot�ební 
materiál), 

− je si v�dom možností a výhod, ale i rizik a 
omezení spojených s používáním výpo-
�etní techniky, 

− pracuje s prost�edky správy opera�ního 
systému, nastavuje uživatelské prost�edí, 

− orientuje se ve struktu�e ukládání dat do 
adresá��, 

− ovládá základní práci se soubory, 
− odlišuje základní typy soubor�, 
− využívá nápov�dy a manuály, 
− pracuje s po�íta�ovou grafikou 
− zvládá práci s textovým editorem a tabul-

kovým kalkulátorem 
− rozumí komprimaci 
− pracuje s databázemi 
− orientuje se v bezpe�nosti na síti 
− komunikuje,  
− rozumí etice a autorským práv�m 

  
Informace a informa�ní zdroje 
Etika, autorská práva a ergonomie 
Funkce po�íta�ových komponent 
Po�íta�ové sít� 
Opera�ní systémy 
Internet a protokoly TCP/IP 
Služby internetu 
Textové editory 
Tabulkové procesory 
Po�íta�ová grafika 
Prezentace a multimedia 
Komprese dat 
Databáze a zálohování 
Bezpe�nost na síti 
Komunikace 

32 
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9.28 Základy p�írodních v�d 
Název vyu�ovacího p�edm�tu:  Základy p�írodních v�d 
Kód a název oboru vzd�lávání:   64 – 41 – L/51 Podnikání  
Forma vzd�lávání:                       denní  
Celková hodinová dotace:           64 
Forma vzd�lávání:                       dálková 
Celková hodinová dotace:            20 
Platnost u�ební osnovy:               od 1. 9. 2011 po�ínaje 1.ro�níkem 
 
I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
 Výuka p�írodních v�d p�ispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení p�írodních jev� a zákon� a 
k formování žádoucích vztah� k p�írodnímu prost�edí a umož�uje proniknout do d�j�, které probíhají 
v živé i neživé p�írod�. 
Cílem p�írodního vzd�lávání je prohloubit v�domosti a dovednosti z jednotlivých disciplín p�írodo-
v�dného vzd�lávání, rozvíjet kompetence žák� poznávání okolního sv�ta, k ur�ení a �ešení problém�. 
 
Charakteristika u�iva 
    U�ební osnova je zpracována pro vyu�ování v rozsahu 2 hodin týdn� za studium.  
         Po�et h denní forma:       1. ro�ník    fyzika                         1 h/týden 
                                                 1. ro�ník     biologie a ekologie    1 h/týden 
 
         Po�et h dálková forma:    2. ro�ník   fyzika                          10 h/rok 
                                                  3. ro�ník   biologie a ekologie     10 h/rok 
 
Hloubka probíraného u�iva je variabilní, ovliv�ují ji zejména vstupní v�domosti a dovednosti žák�. 
Po�ty hodin u jednotlivých tématických celk� jsou pouze orienta�ní, vyu�ující m�že provést podle 
svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu u�iva s p�ihlédnutím k úrovni konkrétní t�ídy. 
                                                                                                                       
Výukové strategie (pojetí výuky) 
V hodinách fyziky budou používány tyto metody: 
a) Metody slovní 
- výklad s využitím audiovizuální techniky 
- vysv�tlení 
- popis 
- rozhovor 
b) Metody fixa�ní 
   - ústní opakování 
   - procvi�ování formou �ešení úloh 
c) Metody samostatné práce žák� 
   - týmová práce v hodinách p�i �ešení p�írodov�dných problém� 
   - prezentace daného tématu 
   - seminární práce, referát 
   - domácí práce 
d) Metody práce s odborným textem 
   - vyhledávání informací v odborné literatu�e, tabulkách 
   - zjiš�ování informací na internetu a zpracování na PC 
   
Hodnocení výsledk� žák� 
Zp�soby hodnocení spo�ívají ve známkování, bodovém systému, slovním hodnocení p�i ústním zkou-
šení. D�raz bude rovn�ž kladen na sebehodnocení p�i prezentaci a seminárních pracích. 
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Klasické diagnostické metody: 
- ústní zkoušení  
- písemné zkoušení 
- orienta�ní zkoušení 
- hodnocení domácí práce 
- hodnocení práce ve výuce 
- hodnocení prezentace 
 
Hodnotí se : 
- správnost , p�esnost , pe�livost 
- schopnost samostatného úsudku 
- schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie 
 
Mezip�edm�tové vztahy 
 
 - Matematika 
 - Informa�ní a komunika�ní technologie 
 - Hospodá�ský zem�pis 
 - Ekonomie 
 
 

Fyzika 
II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 
- rozliší druhy pohyb� a �eší jednoduché úlohy 
na pohyb hmotného bodu, 
-  ur�í síly, které p�sobí na t�leso 
a popíše, jaký druh pohybu tyto síly vyvolají, 
- ur�í mechanickou práci, výkon a energii p�i 
pohybu t�lesa p�sobením stálé síly, 
- vysv�tlí na p�íkladech platnost zákona zacho-
vání mechanické energie, 
- ur�í výslednici sil p�sobících na t�leso a jejich 
momenty, 
- ur�í t�žišt� jednoduchého tvaru  
- aplikuje Pascal�v a Archiméd�v zákon. 

1. Mechanika 
- pohyby p�ímo�aré, pohyb rovnom�rný po 
kružnici, skládání pohyb� 
- síly v p�írod�, Newtonovy pohybové zákony, 
gravita�ní pole, Newton�v gravita�ní zákon, 
vrhy 
- mechanická práce a energie 
- mechanika tuhého t�lesa 
. tlakové síly a tlak v tekutinách, proud�ní 
tekutin 
 

     
     32 

 
- zm��í teplotu v Celsiov� teplotní stupnici a 
vyjád�i ji jako termodynamickou teplotu, 
- vysv�tlí význam teplotní délkové roztažnosti 
látek v p�írod� a v technické praxi, 
- vysv�tlí pojem vnit�ní energie soustavy t�lesa a 
zp�soby její p�em�ny, 
- �eší jednoduché p�ípady tepelné vým�ny, 
- popíše principy nejd�ležit�jších tepelných mo-
tor�, 
- popíše p�em�ny skupenství látek a jejich vý-
znam v p�írod� a technické praxi. 

2. Molekulová fyzika a termika 
- základní poznatky termiky 
- teplo a práce, p�em�ny vnit�ní energie t�lesa, 
tepelná kapacita, m��ení tepla 
- tepelné d�je v ideálním plynu, první termo-
dynamický zákon, práce plynu, ú�innost 
- struktura pevných látek a kapalin, p�em�ny 
skupenství látek 

    

 
- popíše elektrické pole z hlediska jeho p�sobení 
na bodový elektrický náboj, 
- vysv�tlí princip a funkci kondenzátoru, 
- �eší úlohy s elektrickými obvody, s použitím 
Ohmova zákona, 
- popíše princip a praktické použití polovodi�o-

3. Elekt�ina a magnetismus 
- elektrický náboj t�lesa, elektrická síla, elek-
trické pole, kapacita vodi�e 
- elektrický proud v látkách, zákony elektric-
kého proudu, elektrické obvody, vodivost 
polovodi��, p�echod PN 
- magnetické pole, magnetické pole elektric-
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vých sou�ástek, 
- ur�í magnetickou sílu  
v magnetickém poli vodi�e s proudem, 
- vysv�tlí podstatu elektromagnetické indukce a 
její praktický význam, 
- popíše generování st�ídavých elektrických 
proud� a jejich využití v energetice. 

kého proudu, elektromagnet, elektromagnetic-
ká indukce, elektromagnet, elektromagnetická 
indukce, induk�nost 
 
- vznik st�ídavého proudu 

 
- rozliší základní druhy mechanického vln�ní a 
jejich ší�ení, 
- charakterizuje základní vlastnosti zvukového 
vln�ní, 
- vysv�tlí negativní vliv hluku a popíše zp�sob 
ochrany sluchu, 
- charakterizuje sv�tlo jeho vlnovou délkou a 
rychlostí v r�zných prost�edích, 
- �eší úlohy na odraz a lom sv�tla, 
 zobrazení zrcadly a �o�kami, 
- vysv�tlí principy základních optických p�ístro-
j�, 
- popíše význam r�zných druh� elektromagnetic-
kého zá�ení, z hlediska p�sobení na �lov�ka a 
vyžití v praxi. 

4. Vln�ní a optika 
- mechanické kmitání a vln�ní 
- zvukové vln�ní 
- sv�tlo a jeho ší�ení 
.zobrazení zrcadlem a �o�kami 
- spektrum elektromagnetického zá�ení, rent-
genové zá�ení, vlnové vlastnosti sv�tla 

      

 
- popíše strukturu elektronového obalu atomu 
z hlediska energie elektronu, 
- popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje 
základní nukleony, 
- vysv�tlí podstatu radioaktivity a popíše zp�so-
by ochrany p�ed jaderným zá�ením, 
- popíše št�pnou reakci jader uranu a její praktic-
ké využití v energetice, 
- posoudí výhody a nevýhody zp�sob�, jimiž se 
získává elektrická energie. 

5. Fyzika atomu 
- model atomu, spektrum atomu vodíku 
- nukleony, radioaktivita, jaderné zá�ení, ja-
derná energie a její využití, biologické ú�inky 
zá�ení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- charakterizuje Slunce jako hv�zdu, 
- popíše objekty ve slune�ní soustav�, 
- uvede p�íklady základních typ� hv�zd, 
- uvede sou�asné názory na vznik a vývoj vesmí-
ru. 

 6. Vesmír 
- slune�ní soustava 
- hv�zdy a galaxie 
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Biologie a ekologie 
II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
- charakterizuje názory na vznik a vývoj života 

na Zemi, 
- porovná délku vývoje života a �lov�ka, 
- vyjád�í vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav, 
- popíše bu�ku jako základní stavební a funk�-

ní jednotku života, vysv�tlí rozdíl mezi pro-
karyontickou a eukaryontickou bu�kou, po-
rovná r�zné typy bun�k a vysv�tlí rozdíl mezi 
autotrofní a heterotrofní bu�kou, 

- uvede p�íklady základních skupin organism� 
a porovná je, 

- orientuje se v základních genetických po-
jmech, zná význam díla J. G. Mendla, uvede 
p�íklady využití genetiky. 

- popíše základní anatomickou stavbu lidského 
t�la a funkci orgán� v lidském t�le, zná zása-
dy správné výživy a zdravého životního stylu, 

- uvede p�vodce bakteriálních, virových a ji-
ných onemocn�ní, zná zp�soby ochrany p�ed 
nimi. 

Základy biologie 
1. Vznik a vývoj života na Zemi 

2. Vlastnosti živých soustav 

3. Typy bun�k 

4. Rozmanitost organism� a jejich cha-
rakteristika 

5. D�di�nost a prom�nlivost 

6. Biologie �lov�ka 

7. Zdraví a nemoc 

 
  32 
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- vysv�tlí základní ekologické pojmy a charak-

terizuje vztahy mezi organismy a prost�edím, 
rozliší a charakterizuje abiotické a biotické 
podmínky života, 

- vysv�tlí potravní vztahy v p�írod�, 

- popíše stavbu a funkci ekosystému charakte-
rizuje jednotlivé typy ekosystém�, 

- popíše podstatu ob�hu látek v p�írod� z hle-
diska látkového a energetického 

- charakterizuje r�zné typy krajiny ve svém 
okolí a její využívání �lov�kem, 

- má p�ehled o historii vzájemného ovliv�ování 
�lov�ka a p�írody, 

- hodnotí vliv r�zných �inností �lov�ka na jed-
notlivé složky životního prost�edí, 

- charakterizuje p�sobení životního prost�edí 
na �lov�ka a jeho zdraví, 

- charakterizuje p�írodní zdroje surovin a ener-
gie z hlediska jejich obnovitelnosti dokáže 
posoudit vliv �lov�ka na prost�edí jejich vyu-
žíváním, 

- orientuje se ve zp�sobech nakládání s odpady 
a možnostech snížení jejich produkce, 

- uvede p�íklady globálních problém� životní-
ho prost�edí a možnosti jejich �ešení ve vzta-
hu k problém�m regionálním a lokálním, 

- uvede základní zne�iš�ující látky v ovzduší, 
ve vod� a v p�d� a dokáže získat informace o 
aktuální situaci z r�zných zdroj�, uvede p�í-
klady chrán�ných území v �R a v regionu, 

- má p�ehled o ekonomických, právních a in-
forma�ních nástrojích spole�nosti na ochranu 
p�írody a prost�edí a o indikátorech životního 
prost�edí, 

- vysv�tlí udržitelný rozvoj jako integraci envi-
ronmentálních, ekonomických, technologic-
kých a sociálních p�ístup�. 

8. Ekologie 
- základní ekologické pojmy, organismus a 

prost�edí 
- podmínky života (slune�ní zá�ení, ovzdu-

ší, voda, p�da, populace, spole�enstva) 

- potravní �et�zce 

- stavba, funkce a typy ekosystém� 

- ob�h látek v p�írod� 

- typy krajiny 

9. �lov�k a životní prost�edí 

- �lov�k a vývoj jeho vztahu k p�írod� 
- vzájemné vztahy mezi �lov�kem a život-

ním prost�edím 

- dopady �inností �lov�ka na životní pro-
st�edí 

- p�írodní zdroje energie a surovin 

- odpady 

- globální problémy životního prost�edí 

- ochrana p�írody a krajiny, chrán�ná území 
CHKO Pood�í 

- nástroje spole�nosti na ochranu životního 
prost�edí 

- zásady udržitelného rozvoje, 
- odpov�dnost jedince za ochranu p�írody a 

životního prost�edí 
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Fyzika 

II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
 viz denní forma 1. Mechanika 

- pohyby p�ímo�aré, pohyb rovnom�rný po 
kružnici, skládání pohyb� 
- síly v p�írod�, Newtonovy pohybové zákony, 
gravita�ní pole, Newton�v gravita�ní zákon, 
vrhy 
- mechanická práce a energie 
- mechanika tuhého t�lesa 
. tlakové síly a tlak v tekutinách, proud�ní 
tekutin 
 

     
     10 

 2. Molekulová fyzika a termika 
- základní poznatky termiky 
- teplo a práce, p�em�ny vnit�ní energie t�lesa, 
tepelná kapacita, m��ení tepla 
- tepelné d�je v ideálním plynu, první termo-
dynamický zákon, práce plynu, ú�innost 
- struktura pevných látek a kapalin, p�em�ny 
skupenství látek 

    

 3. Elekt�ina a magnetismus 
- elektrický náboj t�lesa, elektrická síla, elek-
trické pole, kapacita vodi�e 
- elektrický proud v látkách, zákony elektric-
kého proudu, elektrické obvody, vodivost 
polovodi��, p�echod PN 
- magnetické pole, magnetické pole elektric-
kého proudu, elektromagnet, elektromagnetic-
ká indukce, elektromagnet, elektromagnetická 
indukce, induk�nost 
- vznik st�ídavého proudu 

 

 4. Vln�ní a optika 
- mechanické kmitání a vln�ní 
- zvukové vln�ní 
- sv�tlo a jeho ší�ení 
.zobrazení zrcadlem a �o�kami 
- spektrum elektromagnetického zá�ení, rent-
genové zá�ení, vlnové vlastnosti sv�tla 

      

 5. Fyzika atomu 
- model atomu, spektrum atomu vodíku 
- nukleony, radioaktivita, jaderné zá�ení, ja-
derná energie a její využití, biologické ú�inky 
zá�ení 
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II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

viz denní forma 
 

Základy biologie 
1. Vznik a vývoj života na Zemi 

2. Vlastnosti živých soustav 

3. Typy bun�k 

4. Rozmanitost organism� a jejich cha-
rakteristika 

5. D�di�nost a prom�nlivost 

6. Biologie �lov�ka 
7. Zdraví a nemoc 
8. Ekologie 
- základní ekologické pojmy, organismus a 

prost�edí 
- podmínky života (slune�ní zá�ení, ovzdu-

ší, voda, p�da, populace, spole�enstva) 

- potravní �et�zce 

- stavba, funkce a typy ekosystém� 

- ob�h látek v p�írod� 

- typy krajiny 

9. �lov�k a životní prost�edí 

- �lov�k a vývoj jeho vztahu k p�írod� 
- vzájemné vztahy mezi �lov�kem a život-

ním prost�edím 

- dopady �inností �lov�ka na životní pro-
st�edí 

- p�írodní zdroje energie a surovin 

- odpady 
- globální problémy životního prost�edí 

- ochrana p�írody a krajiny, chrán�ná území 
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CHKO Pood�í 

- nástroje spole�nosti na ochranu životního 
prost�edí 

- zásady udržitelného rozvoje, 
- odpov�dnost jedince za ochranu p�írody a 

životního prost�edí 

 
 
 

9.29 Informa�ní a komunika�ní technologie 
Název vyu�ovacího p�edm�tu: Informa�ní a komunika�ní technologie 
Kód a název oboru vzd�lávání:  64-41-L/51 Podnikání 
Forma vzd�lávání:    denní  
Celková hodinová dotace:  96 hodin 
Forma vzd�lávání:    dálková 
Celková hodinová dotace:  40 hodin 
Platnost u�ební osnovy:   od 1. 9. 2011 po�ínaje 1. ro�níkem 

 

I. Pojetí vyu�ovacího p�edm�tu 
Obecný cíl vyu�ovacího p�edm�tu 
P�edm�t informa�ní a komunika�ní technologie (dále ICT) vede k rozvíjení schopností logicky myslet, 
u�í žáky uplat�ovat efektivnost p�i �innostech, jednat hospodárn� a smyslupln� v souladu s etikou. 
P�edm�t poskytuje žák�m znalosti a pot�ebné dovednosti k získání základních informa�ních pojm� a 
znalostí z oblasti týkajících se jednotlivých sou�ástí informa�ních proces� a posléze integraci znalostí 
z pohledu informatiky a výpo�etní techniky. Poskytuje žák�m základní orientaci v informa�ních sys-
témech �R, EU i sv�tových technologií. Žáci jsou vedeni k tomu, aby si byli v�domi materiálních  a 
duchovních hodnot a dobrého životního prost�edí.  
 
Charakteristika u�iva denní nástavbové formy: 
Výuka probíhá:   1. ro�ník ……2 h/týden 
    2. ro�ník ……1 h/týden  
 
Charakteristika u�iva dálkové formy: 
Výuka probíhá:   1. ro�ník ……20 h/rok 
    2. ro�ník ……10 h/rok 
    3. ro�ník ……10 h/rok 
 
     
U�ivo je zam��eno na poznání stavby a funkce po�íta�e, stavby a funkce po�íta�ových sítí, funkci 
opera�ního systému, aplika�ního software, databází, internetu a ostatních komunika�ních prost�edk�. 
Žáci budou rovn�ž schopni prokázat znalosti v oblasti po�íta�ové grafiky jak vektorové, tak rastrové a 
v oblasti databází. 
D�raz je rovn�ž kladen na hygienu práce s po�íta�em, ergonomii a v nemalé �ad� právní aspekty au-
torských práv a po�íta�ového pirátství, v�etn� neoprávn�ných vstup� do cizích dat. 
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Cílem vzd�lávání v informa�ních a komunika�ních technologiích je nau�it žáky pracovat s prost�edky 
informa�ních a komunika�ních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základ�m infor-
ma�ních a komunika�ních technologií, nau�í se na uživatelské úrovni používat opera�ní systém, kan-
celá�ský software a pracovat s dalším b�žným aplika�ním programovým vybavením (v�etn� specific-
kého programového vybavení, používaného v p�íslušné profesní oblasti). Jedním ze st�žejních témat 
oblasti informa�ních a komunika�ních technologií, a tedy i cíl� výuky, je, aby žák zvládl efektivn� 
pracovat s informacemi (zejména s využitím prost�edk� informa�ních a komunika�ních technologií) a 
komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou �ást vzd�lávání v informa�ních a komunika�ních techno-
logiích p�edstavuje práce s výpo�etní technikou. 
 
Výukové strategie (pojetí výuky) 
V hodinách ICT budou využívány následující metody a formy práce: 
− výklad navazující na texty u�ebnic a platných právních norem 
− referáty, p�i jejichž zpracování žáci využívají odbornou literaturu, tisk, internet 
− ve vhodných tématických celcích využití konkrétních p�íklad� z reálné praxe 
− využití prost�edk� výpo�etní techniky – vyhledávání aktuálních informací a jejich aplikace p�i 

�ešení úkol�, p�i zpracování informací se využívá vhodný software (WORD, EXCEL, ..) 
− diskuse k jednotlivým témat�m s využitím znalostí žák� z b�žného života 
− samostatná i skupinová práce 
− ú�ast na veletrzích 
− uplat�ování a využívání mezip�edm�tových vztah� 
 
Hodnocení výsledk� žák� 
Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. P�i hodnocení se sleduje: 
− odborná správnost, 
− schopnost uvád�t u�ivo do souvislostí s jinými tématy nebo vyu�ovacími p�edm�ty, 
− logické uvažování, 
− správná jazyková interpretace, 
− samostatnost i schopnost práce v týmu. 
Hodnotí se také zpracování a p�ednes referát� na dané téma, práce s informacemi a s ICT.  
 
Mezip�edm�tové vztahy 
− Ú�etnictví 
− Ekonomie 
− Matematika 
− Marketing a management 
− Statistika 
− Právo 
− Obchodní korespondence 
 

II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – denní forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

− používá po�íta� a jeho periferie (obsluhuje 
je, detekuje chyby, vym��uje spot�ební 
materiál), 

− je si v�dom možností a výhod, ale i rizik a 
omezení spojených s používáním výpo-
�etní techniky, 

− pracuje s prost�edky správy opera�ního 
systému, nastavuje uživatelské prost�edí, 

− orientuje se ve struktu�e ukládání dat do 
adresá��, 

1. Práce s po�íta�em, opera�ní systém, sou-
bory, adresá�ová struktura, souhrnné cíle 

− hardware, software, osobní po�íta�, 
principy fungování, �ásti, periférie 

− základní a aplika�ní programové vyba-
vení 

− opera�ní systém a jeho nastavení, data, 
soubor, složka, souborový manažer 

− komprese dat 
− zabezpe�ení, ochrana dat p�ed zcizením 

a zni�ením 

64 
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− ovládá základní práci se soubory, 
− odlišuje základní typy soubor�, 
− využívá nápov�dy a manuály, 

− ochrana autorských práv 
− nápov�da, manuál  

− komunikuje elektronickou poštou, ovládá 
zasílání p�íloh, p�ijetí a otev�ení, 

− dokáže využít další sofistikované funkce 
poštovního klienta, jako úkoly, organizér 
apod., 

− ovládá další b�žné prost�edky online a of-
fline komunikace a vým�ny dat, 

2. Práce v lokální síti, elektronická komu-
nikace, komunika�ní a p�enosové možnosti 
internetu 

− po�íta�ová sí�, server, pracovní stanice 
− p�ipojení k síti a nastavení sít� 
− sdílení dokument� a prost�edk� 
− e-mail, chat, messenger, telefonie, ftp 

− volí vhodné informa�ní zdroje 
k vyhledávání požadovaných informací, 

− získává a využívá informace z otev�ených 
zdroj�, zejména pak z celosv�tové sít� In-
ternet, 

− orientuje se v získaných informacích, t�ídí 
je, analyzuje, vyhodnocuje a dále zpraco-
vává, 

− zaznamenává a uchovává získané textové, 
obrazové a zvukové informace, 

− správn� interpretuje získané informace a 
výsledky jejich zpracování prezentuje 
vhodným zp�sobem, 

− rozumí schémat�m, graf�m apod., 

3. Informa�ní zdroje, celosv�tová po�íta�o-
vá sí� Internet 

− informace, práce s informacemi 
− informa�ní zdroje 
− Internet 

− vytvá�í, upravuje a uchovává strukturova-
né textové dokumenty, 

− ovládá práci s textovým editorem, používá 
dostupné nástroje aplikace, 

− používá formátování textu a styly, 
− pracuje s objekty, 
− tvo�í tabulky, grafy, 
− ovládá hromadnou korespondenci, 

4. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− textový editor 

− ovládá b�žné práce s tabulkovým kalkulá-
torem (editace, matematické operace, ve-
stav�né a vlastní funkce, vyhledávání, fil-
trování, t�íd�ní, tvorba graf�, databáze, 
kontingen�ní tabulky a grafy, p�íprava pro 
tisk, tisk). 

5. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− tabulkový kalkulátor 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – denní forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod.  
dotace 

Žák: 
− zná základní typy grafických formát�, volí 

odpovídající programové vybavení pro 
práci s nimi a na základní úrovni grafiku 
tvo�í a upravuje, 

1. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− grafika (rastrová, vektorová, formáty, 
komprese) 

− vytvá�í jednoduché multimediální doku-
menty (spojení textové, zvukové a obra-
zové složky, práce s prezentacemi, anima-
cemi, p�echody, šablonami), 

2. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− prezenta�ní programy 

− ovládá základní práce v databázovém pro-
cesoru (editace, vyhledávání, filtrování, 
t�íd�ní, relace, tvorba sestav, p�íprava pro 
tisk, tisk), 

3. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− databáze  

− používá b�žné základní a aplika�ní pro-
gramové vybavení (aplikace dodávané s 
opera�ním systémem, dále pracuje zejmé-
na s aplikacemi tvo�ícími tzv. kancelá�ský 
SW jako celkem), 

− pracuje s dalšími aplikacemi používanými 
v p�íslušné profesní oblasti. 

4. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− další aplika�ní programové vybavení 

32 
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II. Rozpis u�iva – 1. ro�ník – dálková forma 
Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 

dotace 
Žák: 

− používá po�íta� a jeho periferie (obsluhuje 
je, detekuje chyby, vym��uje spot�ební 
materiál), 

− je si v�dom možností a výhod, ale i rizik a 
omezení spojených s používáním výpo-
�etní techniky, 

1. Práce s hardwarem a softwarem v PC 
− hardware, software, osobní po�íta�, prin-

cipy fungování, �ásti, periférie 
− základní a aplika�ní programové vyba-

vení 
 

− pracuje s prost�edky správy opera�ního 
systému, nastavuje uživatelské prost�edí, 

− orientuje se ve struktu�e ukládání dat do 
adresá��, 

− ovládá základní práci se soubory, 
− odlišuje základní typy soubor�, 
− využívá nápov�dy a manuály, 

2. Práce s opera�ním systém, soubory, adre-
sá�ová struktura, souhrnné cíle 

− opera�ní systém a jeho nastavení, data, 
soubor, složka, souborový manažer 

− komprese dat 
− zabezpe�ení, ochrana dat p�ed zcizením a 

zni�ením 
− ochrana autorských práv 
− nápov�da, manuál  

− komunikuje elektronickou poštou, ovládá 
zasílání p�íloh, p�ijetí a otev�ení, 

− dokáže využít další sofistikované funkce 
poštovního klienta, jako úkoly, organizér 
apod., 

− ovládá další b�žné prost�edky online a of-
fline komunikace a vým�ny dat, 

3. Práce v lokální síti, elektronická komuni-
kace, komunika�ní a p�enosové možnosti 
internetu 

− po�íta�ová sí�, server, pracovní stanice 
− p�ipojení k síti a nastavení sít� 
− sdílení dokument� a prost�edk� 
− e-mail, chat, messenger, telefonie, ftp 

− volí vhodné informa�ní zdroje 
k vyhledávání požadovaných informací, 

− získává a využívá informace z otev�ených 
zdroj�, zejména pak z celosv�tové sít� In-
ternet, 

− orientuje se v získaných informacích, t�ídí 
je, analyzuje, vyhodnocuje a dále zpraco-
vává, 

− zaznamenává a uchovává získané textové, 
obrazové a zvukové informace, 

− správn� interpretuje získané informace a 
výsledky jejich zpracování prezentuje 
vhodným zp�sobem, 

− rozumí schémat�m, graf�m apod. 

4. Informa�ní zdroje, celosv�tová po�íta�ová 
sí� Internet 

− informace, práce s informacemi 
− informa�ní zdroje 
− Internet 

Žák: 
− vytvá�í, upravuje a uchovává strukturova-

né textové dokumenty, 
− ovládá práci s textovým editorem, používá 

dostupné nástroje aplikace, 
− používá formátování textu a styly, 
− pracuje s objekty, 
− tvo�í tabulky, grafy, 
− ovládá hromadnou korespondenci, 

5. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− textový editor 

20 

Žák: 
− ovládá b�žné práce s tabulkovým kalkulá-

torem (editace, matematické operace, ve-
stav�né a vlastní funkce, vyhledávání, fil-
trování, t�íd�ní, tvorba graf�, databáze, 
kontingen�ní tabulky a grafy, p�íprava pro 
tisk, tisk), 

6. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− tabulkový kalkulátor 
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II. Rozpis u�iva – 2. ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

− vytvá�í jednoduché multimediální doku-
menty (spojení textové, zvukové a obrazové 
složky, práce s prezentacemi, animacemi, 
p�echody, šablonami). 

1. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− prezenta�ní programy 

− zná základní typy grafických formát�, volí 
odpovídající programové vybavení pro prá-
ci s nimi a na základní úrovni grafiku tvo�í 
a upravuje, 

2. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− grafika (rastrová, vektorová, formáty, 
komprese) 

10 

 
 
 

II. Rozpis u�iva – 3. ro�ník – dálková forma 

Výsledky vzd�lávání a kompetence Tematické celky Hod. 
dotace 

Žák: 
− ovládá základní práce v databázovém pro-

cesoru (editace, vyhledávání, filtrování, t�í-
d�ní, relace, tvorba sestav, p�íprava pro tisk, 
tisk), 

1. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− databáze  

− používá b�žné základní a aplika�ní progra-
mové vybavení (aplikace dodávané s ope-
ra�ním systémem, dále pracuje zejména s 
aplikacemi tvo�ícími tzv. kancelá�ský SW 
jako celkem), 

− pracuje s dalšími aplikacemi používanými v 
p�íslušné profesní oblasti. 

2. Práce se standardním aplika�ním pro-
gramovým vybavením 

− další aplika�ní programové vybavení 

10 

 


