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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 

Název školy:  Střední odborné učiliště, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

  

Adresa:    Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany 

  

Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

 

Kód a název oboru vzdělání: 66 – 51 – H/01 Prodavač  

 

Název školního vzdělávacího programu: Prodavač - smíšené zboţí 

 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

 

Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní vzdělávání 

  

Jméno ředitele:  Mgr. Václav Vild 

  

Kontakty:  tel. 371728523, 371728522, 

                     fax 371725597  

                      e-mail stredni@skola-rokycany.cz 

                       www.skola-rokycany.cz 

  

Platnost ŠVP od:  1. 9. 2009 

 

 

Školní vzdělávací program vznikl podle návrhu rámcového vzdělávacího programu pro obor 

vzdělávání 66 – 51 – H/01 Prodavač vydaný MŠMT dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23. 

 

 

 

 ŠVP sestavil kolektiv pracovníků Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
Název organizace:               Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                              

  

Sídlo organizace:                Jeřabinová 96/III , 337 01   Rokycany     

 

Identifikační číslo organizace:    18242171                                           

 

Zřizovatel :    Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

 

Poskytovaný druh vzdělání:  Škola poskytuje obory vzdělání poskytující střední vzdělání 

s výučním listem, obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a obory 

vzdělání nástavbového studia  – denní formy vzdělávání (2 roky) a dálkové formy vzdělávání 

(3 roky). 

 

Součástí  školy:  místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb, Zeyerova 285, 

                            337 01 Rokycany 

 

Statutární orgán školy:    Mgr. Vild Václav, č.j. jmenovacího dekretu: 1/1256/92 

                                            ze dne 24.3.1992 

 

Škola patří na okrese Rokycany mezi největší ze středních škol se stabilizovanou  

vzdělávací nabídkou. Organizačně je rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na  dva 

autonomní směry :   směr strojírenský a směr sluţeb 

 

Areál školy se nachází v bývalých starých kasárnách v Rokycanech  od 1. 9. 1993, v blízkosti 

autobusového a vlakového nádraţí.Tvoří jej budova školy pro teoretické vyučování, dvě nově 

rekonstruované a moderně vybavené budovy dílen. Dojíţdějící ţáci mají zajištěno ubytování. 

Ţáci školy se zúčastňují krajských, celostátních soutěţí odborných dovedností v jednotlivých 

oborech vzdělání. 

V rámci moţnosti naplnění volného času mimoškolní činností se zaměřením na aktivní 

odpočinek nebo rozvoj schopností a zájmů ţáků škola nabízí např. tyto zájmové krouţky – 

snowboardový, ekologický, jazykové apod. 
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PROFIL ABSOLVENTA 

 
Název školy:                              Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

Adresa:                                      Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany  

Zřizovatel:                                 Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 

Kód a název oboru vzdělání:   66 – 51 – H/01 Prodavač  

Název ŠVP:                               PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 
Dosaţený stupeň vzdělání:      střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma vzdělávání:       3 roky, denní vzdělávání 

 

Pracovní uplatnění absolventa: 

Absolvent se uplatní na trhu práce při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě 

v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven. Bude schopen připravit  

zboţí k prodeji, vystavit zboţí, ovládat techniku prodeje zboţí různého sortimentu, 

poskytnout různé sluţby související s prodejem zboţí rozmanitého sortimentu – předvést 

zboţí zákazníkovi i s náleţitým odborným výkladem, vystavit potřebné doklady spojené 

s prodejem a s reklamací. Absolvent je schopen po zaškolení obsluhovat různé pokladní 

systémy, provádět hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. Po získání nezbytné 

praxe je připraven uplatnit se jako osoba samostatně výdělečně činná. Po absolvování 

závěrečných zkoušek se můţe ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých 

studijních oborů. 

 

Výsledky vzdělávání 

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

- samostatně vykonává přejímku zboţí a připravuje jej k prodeji,  

- orientuje se v prodávaném sortimentu, značení zboţí, pouţívá odbornou terminologii, 

- poskytuje poradenskou sluţbu, předvádí výrobek a v případě potřeby provádí náhradní nebo 

  dodatečnou nabídku zboţí, zabalí výrobek běţně i v dárkové formě, 

- ovládá techniku prodeje v pultových prodejnách, samoobsluhách různé velikosti,      

  v provozovnách s volným výběrem zboţí i dealerským způsobem, 

- obsluhuje stroje a zařízení prodejny určené k označování, dělení, váţení, měření a zkoušení 

  zboţí, 

- účtuje zboţí a vyhotovuje prodejní doklady ručně i na kontrolní pokladně, 

- odborně komunikuje se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky, 

- vystavuje a zpracovává prodejní písemnou dokumentaci, 

- provádí fyzickou i účetní inventuru zboţí a obalů, 

- orientuje se a zná platné zákony, předpisy a nařízení týkající se obchodní problematiky, 

- orientuje se ve vedení záznamové daňové povinnosti provozní jednotky. 

 

Absolvent byl veden tak, aby: 

- znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvaţovat své moţnosti   

  v oblasti profesní dráhy, 

- měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snaţil se dosahovat  

  co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupoval k důvodné kritice a k odstraňování 

   vzniklých nedostatků, 

- měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích moţností a příleţitostí v regionu,  

  uměl posoudit a zjistit moţnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby  

  dalšího vzdělávání, 

- prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i  

  osobnostnímu rozvoji, 
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- uvaţoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním ţivotě (bral v úvahu náklady, výnosy  

  a zisk kaţdé činnosti), pracoval hospodárně a snaţil se o loajálnost v pozici zaměstnance, 

- dodrţoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, znal 

  pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, 

- pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běţnou obsluhu a údrţbu, 

- rozvíjel své estetické cítění a tvůrčí přístup ve svém oboru. 

 

Způsob ukončení vzdělávání a certifikace s moţností dalšího vzdělávání 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí 

platnými předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list. Úspěšné sloţení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umoţňuje 

absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve 

středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím můţe získat střední 

vzdělání s maturitní zkouškou. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti 

v oboru různými školeními a kurzy. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Kód a název oboru vzdělání:      66 – 51 – H/01 Prodavač  

Název ŠVP:                                  PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 
Školní vzdělávací program je určen pro dívky a hochy. 

 

Dosaţení stupeň vzdělání:           střední vzdělání s výučním listem 

 

Délka a forma vzdělávání:          3 roky denní vzdělávání 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

- splnění povinné školní docházky 

- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok 

- zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením) 

-  

Zdravotní způsobilost 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je také splnění podmínek 

zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je 

způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař.  

 

Ukončování vzdělávání 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné 

zkoušky, z praktické zkoušky z odborného výcviku a z ústní zkoušky. Praktická zkouška 

probíhá v odborné učebně a na smluvních pracovištích. Součástí zkoušky je poradenská 

sluţba, pultový prodej, práce s doklady, senzorická zkouška, váţení, krájení, balení,  práce 

s váhou  a práce na kontrolní pokladně. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí 

platnými předpisy. Dokladem o dosaţení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list. 

 

Organizace výuky 

Příprava ţáků je organizována jako tříleté denní vzdělávání. Probíhá vţdy jeden týden 

teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. 

Praktické vyučování je zajišťováno v odborné učebně a na smluvních pracovištích školy u 

fyzických nebo právnických osob. 

 

Pojetí vzdělávacího programu 

Učební obor je náročný na manuální a intelektové dovednosti ţáků při uplatnění tvořivého a 

logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou ţáky k trpělivé a soustavné práci a 

usilují o to, aby si ţáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní 

návyky.  

Vzdělávací program umoţňuje získání všeobecných a odborných vědomostí, manuálních a 

intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání prodavače. Při sestavování a 

naplňování ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, 

dovednostmi a postoji, které mu umoţní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu 

vzdělávání jsou respektovány poţadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo 

odborných předmětů je vybráno s ohledem na moţnosti pracovního uplatnění absolventa 

v různých prodejnách regionu. 

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ţákům určité mnoţství všeobecných a odborných 

poznatků a dovedností pro práci prodavače. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a 
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prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti ţáka a vytvářejí předpoklady pro odborné 

vzdělávání. 

Odborné předměty jsou zaměřeny zejména na osvojení schopnosti komunikace při jednání se 

zákazníky, obchodními partnery v mateřském i cizím jazyce, na znalosti zboţí, dovednosti při 

prodeji, příjmu, skladování, ošetřování, vystavování zboţí v prodejně, na ekonomické a 

administrativní činnosti související s prací prodavače. Obsah odborných předmětů je 

předmětně koordinován s odborným výcvikem. 

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře umístí na trhu 

práce, případně bude schopen reagovat na měnící se podmínky trhu práce. 

Vybraní ţáci se zúčastňují soutěţí - Regionální soutěţ Plzeň, Celostátní soutěţ Pelhřimov, 

Celostátní soutěţ Ústí nad Labem a Celostátní soutěţ Kaufland Kladno. V rámci výuky se 

pořádají exkurze do nákupních center Rokycan, Becherovky Karlovy Vary, Pivovaru Plzeň, 

PEMA Kamenný Újezd, TESCO Plzeň, OLYMPIA Plzeň, PALADIUM Praha apod.. 

 

Metody a formy výuky 

Jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterého se má 

dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter 

vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci ţáků a nejčastěji se 

opírá o zájem zvoleného učebního oboru. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby 

se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování samostatné 

práce ţáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové 

spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých moţností a 

ovlivňování ţákovských postojů – samostatné práce ţáků, skupinové práce, brainstorming, 

referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza výsledků. Důleţitou 

sloţkou teoretické výuky je pouţívání názorných pomůcek v různé formě, které ţákovi 

usnadňují pochopení učiva, jako vzorky zboţí, modely, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, 

instruktáţní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se vyuţívají různé 

formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěţe, simulační metody, projekty apod. 

Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové 

kompetence ţáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů, 

odborné exkurze, soutěţe, skupinové projekty a různé formy zapojení ţáků do prezentačních 

akcí školy.  

Praktické vyučování umoţňuje ţákům vyuţití teoretických poznatků v praxi, ověření a 

rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby ţák 

získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky pouţít 

nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. 

 

Hodnocení ţáků 

Při hodnocení ţáků se pouţívá slovní hodnocení a numerické hodnocení. Kritéria hodnocení 

vycházejí z Pravidel pro hodnocení vzdělávání ţáků SŠ Rokycany. 

Hodnocení ţáků vyplývá z dílčí klasifikace ţáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel 

předmětu vyuţívá k hodnocení znalostí ţáka různé druhy zkoušek – písemné práce 

vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, 

prezentace projektů a jiné. Sleduje průběţně výkon ţáka, jeho aktivity při vyučování a jeho 

připravenost. 

Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, 

kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, 

samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost vyuţívat a zobecňovat 

zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost. 

V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a 
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k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, vyuţití získaných 

teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa. 

Součástí hodnocení ţáků je i hodnocení chování, vystupování ţáků a prezentování školy, 

výsledky skupinových projektů, výsledky ţáků při soutěţi apod.  

Rozvíjení klíčových kompetencí 

Během vzdělávání je ţák veden tak, aby si byl vědom svých osobních moţností a kvalit, aby 

uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady 

k tomu, aby se ţák správně zapojil do společnosti a uvědomil si moţnosti svého dalšího 

rozvoje.  

Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných poţadavcích na chování ţáka ve škole i 

na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a 

rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení ţáka do kolektivu, ve kterém 

uplatní své schopnosti, ale bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. 

Komunikativní dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s vyuţitím IKT. 

Oblast vyuţití informačních a komunikačních technologií je zaměřena nejen na osvojení 

dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodném vyuţití těchto znalostí pro svůj 

osobní i pracovní ţivot. 

Výchovně vzdělávací proces je veden tak, aby se ţák choval zodpovědně při plnění svých  

úkolů, aby zodpovídal za svá jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení 

klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových 

kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během vzdělávání.  

 

Začlenění průřezových témat 

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si ţák uvědomil vzájemnou 

pouţitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová 

témata výrazně formují charakter ţáků. Průřezová témata jsou zařazována do všech ročníků 

vţdy podle vhodné vazby na učivo.  

 

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí ţáků. 

Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, 

formování postojů ţáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem 

respektovat a pomáhat si – besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na vzájemné 

poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a 

orientace na správné hodnoty ţivota – besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, 

nebezpečí šikany, o pěstování zdravého ţivotního stylu. Velký význam má jednotný přístup 

všech pedagogů k chování ţáků. Ţáci i pedagogové jsou si vědomi, ţe všichni vytváří image 

školy, zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových ţáků, 

kteří narušují kolektiv a řešení těchto situací ve spolupráci s výchovným poradcem. 

 

Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování 

člověka v přírodě. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na 

pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky a 

odpady, na odpovědnosti člověka za zachování udrţitelného rozvoje společnosti. Formou 

rozhovorů a besed si ţáci uvědomují souvislost různých činností člověka s ţivotním 

prostředím. V tomto tématu dochází k plnění Metodického pokynu MŠMT k zajištění 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

 

Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v ţácích 

formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují 

v ţácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím 
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ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou ţákům 

pomoci při hledání zaměstnání – sepsání ţádosti o místo, sepsání ţivotopisu, vyhledávání 

nabídek, nácvik rozhovorů a další. 

 

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování 

schopností ţáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Výuka předmětu IKT je rozloţena do tří  ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního 

softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto 

dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách IKT tak mohou ţáci 

v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních moţností 

mohou odbornou učebnu vyuţívat i učitelé jiných předmětů.  

 

Vzdělávání a integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vzdělávání ţáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a 

vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. 

Ve škole se vzdělávají ţáci se specifickými poruchami učení, ţáci se specifickými poruchami 

chování, ţáci se zdravotním znevýhodněním, ţáci se sociálním znevýhodněním i ţáci 

ohroţení sociálně patologickými jevy. 

Ţáci se specifickými poruchami učení jsou integrováni do běţné třídy a vzdělávají se podle 

IVP. Podobný přístup je i k ţákům s vývojovými poruchami chování, především s poruchami 

pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD). Práce s nimi spočívá především ve volbě 

vhodných výukových a výchovných prostředků. 

Práce se ţáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu 

vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito ţáci jsou dlouhodobě sledováni a 

vedeni třídními učiteli, učiteli odborného výcviku ve spolupráci s výchovným poradcem a 

eventuelně  s vychovateli DM. 

Pro ţáky, jejichţ porucha dosahuje takového stupně, ţe je opravňuje k zařazení do speciálního 

školství, je na ţádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení, 

vypracován individuální výukový plán. Cíl vzdělávání těchto ţáků zůstává zachován, rozsah 

učiva můţe být přizpůsoben s ohledem na druh postiţení ţáka. Pro kaţdého ţáka volíme 

vhodné metody vzdělávání a speciální formy ověřování osvojeného učiva. Výuka těchto ţáků 

směřuje k tomu, aby si přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, klíčové i odborné 

kompetence. Podle IVP mohou být vzděláváni i ţáci dlouhodobě nemocní. 

Ţáci mimořádně nadaní se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Mimořádně 

nadaní ţáci (sportovci, umělci …) jsou uvolňováni z výuky na soutěţe, utkání, mezinárodní 

turnaje atd.. Ţáci se připravují individuálně, vyuţívají konzultací jednotlivých učitelů. 

Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o ţácích se SVP, které učí, třídní 

učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách ţáků se SVP ve svých třídách. 

Při péči o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími 

institucemi a organizacemi: 

Pedagogicko-psychologická poradna Rokycany 

Výchovní poradci základních škol, ze kterých integrované děti přicházejí 

Praktičtí lékaři pro děti a dorost, specialisté 

 

Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce: 

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a poţární ochrany je součástí teoretického i 

praktického vyučování. Vychází z poţadavků platných právních předpisů – zákonů, vyhlášek, 

technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, 

musí odpovídat Vyhlášce č. 410/2005 Sb. 
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Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména 

s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou ţáci podrobně seznámeni. Rizika, která nejdou 

eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které ţáci dostávají 

bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejichţ pouţívání se důsledně kontroluje. 

Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána ve Školním řádu a Vnitřním řádu dílen  

pro obchodní obory a obory sluţeb a v Dodatku k řádu dílen pro obchodní obory a obory 

sluţeb, se kterým jsou ţáci prokazatelným způsobem seznámeni. Je zpracována Metodická 

osnova vstupního školení bezpečnosti práce a protipoţární ochrany pro ţáky, se kterou jsou 

ţáci seznamováni a prokazatelně poučeni vţdy při úvodních hodinách jednotlivých předmětů. 

Obsahem vstupního školení jsou mimo jiné tyto předpisy  a normy: 

Seznámení s dislokací objektů a umístěním lékárniček první pomoci 

Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, ţáků i studentů 

Traumatologický plán SŠ  

Nařízení vlády č. 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

Nařízení vlády č. 378/2001 SB., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 

pouţívání strojů. 

Zákoník práce 

Vyhláška č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým 

Proškolení z poskytování první pomoci  

Proškolení protipoţární ochrany dle Tématického plánu školení SŠ (Zákon 67/2001 Sb., 

Vyhláška č. 246/2001 SB., výklad o poţárním nebezpečí v organizaci, instruktáţ o pouţívání 

přenosných hasicích přístrojů, seznámení s dislokací objektu, základní poţární dokumentací, 

umístěním ohlašovny poţárů) 

V odborném výcviku dále předchází kaţdému novému tématu proškolení z BOZP. Ţáci jsou 

prokazatelně seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními 

provozně bezpečnostními předpisy. 

Je podrobně stanoven systém vykonávání dohledu nad ţáky při teoretickém i praktickém 

vyučování. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP 

smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/1994 Sb. 
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 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 
 

Kód a název oboru vzdělání: 66 – 51 – H/01 Prodavač  

Název ŠVP:                             PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

 

Personální podmínky: 

Předměty oboru prodavač vyučují učitelé s úplnou odbornou a pedagogickou způsobilostí. 

K dalšímu odbornému rozvoji vyuţívají semináře zaměřené na rozvoj pedagogických 

dovednosti např. pořádané pedagogickými centry. Odborné znalosti si převáţně doplňují 

samostudiem.  

Odborný výcvik probíhá pod odborným vedením učitele odborného výcviku a na smluvních 

pracovištích pod dohledem instruktora. 

Péči o ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole kvalifikovaný 

výchovný poradce, který je zároveň vzdělán v oboru speciální pedagogika, specializace 

etopedie.   

 

 

Materiální podmínky: 

Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy, Jeřabinová 96/III, Rokycany. Teoretické 

předměty se vyučují v kmenových učebnách, které jsou vybaveny běţnou technikou (tabule, 

zpětné projektory, video, DVD), kapacita učeben je 20 -30 ţáků. Pro výuku jazyků mají 

učitelé k dispozici magnetofony. Vybavení školy pomůckami umoţňuje provádět cvičení z  

fyziky. 

Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, kondiční posilovně a na atletickém stadionu.V 

prvním ročníku je zařazen výběrový zimní lyţařský kurz, který probíhá v zimním středisku 

BUBLAVA a umoţňuje sjezdové lyţování, snowboarding, běh na lyţích a turistiku. 

Výuka informační a komunikační technologie probíhá v odborné učebně, kaţdý ţák má 

k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením a připojením na internet. 

Praktické činnosti formou praktického výcviku jsou realizovány  při výuce odborného 

výcviku o odborné učebně, která je vybavena zařízením pro nácvik základních prodejních 

dovedností při pultovém prodeji a základních odborných dovedností – balení zboţí, váţení, 

měření, dělení zboţí. Učebna je vybavena potřebným zařízením – prodejní pult, regály se 

vzorky zboţí, elektronická váha, elektronická kontrolní pokladna a základním inventářem – 

vzorky produktů, balicí a vázací materiál aj. Odborný výcvik je smluvně zajištěn na 

smluvních pracovištích u fyzických nebo právnických osob v různých typech provozních 

jednotek s různými formami prodeje (malé prodejny, supermarkety, hypermarkety). Pro 

výuku je nutné, aby tyto provozovny byly vybaveny vhodným zařízením a inventářem pro 

prodej, škola před podpisem smlouvy o zajištění odborného výcviku toto vybavení 

kontroluje.Všechna pracoviště musí splňovat hygienické poţadavky pro výuku ţáků. 

 

Stravování ţáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace teoretického i praktického 

vyučování je řešena tak, aby ţáci měli potřebné přestávky na svačiny  a na oběd. 

 

Škola má zajištěno internátní ubytování pro ţáky. 
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CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE SOCIÁLNÍMI 

PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP 

 
Kód a název oboru vzdělání: 66 – 51 – H/01 Prodavač  

Název ŠVP:                             PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

 

Sociálními partnery pro obor prodavač jsou  jednotlivá smluvní pracoviště ţáků,   

Hospodářská komora ČR  a Úřad práce Rokycany. 

 

Smluvní pracoviště ţáků tvoří  velké obchodní řetězce jako AHOLD Czech 

Republic, a.s. – prodejna ALBERT, Billa, spol. s.r.o.,  Penny Market ČR, Kaufland Česká 

republika v.o.s. ale i drobné provozovny v rámci oblasti Rokycany – Plzeň - Hořovice.  

Spolupráce s těmito partnery je zaloţena především na zajištění odborného výcviku. Ţáci zde 

pracují ve skupině pod vedením UOV /I. ročníky/ nebo jednotlivě pod dohledem instruktora 

určeného smluvním pracovištěm /II.-III. ročníky/. Prodejny velkých obchodních řetězců také 

umoţňují vzdělávání ţáků formou exkurzí v oblasti zboţíznalství a vybavení provozoven. 

Kaţdým rokem na některé z nich ţáci vykonávají  praktickou část závěrečné  zkoušky.  

S vedoucími pracovníky těchto prodejen  jsou konzultovány poţadavky na klíčové 

kompetence absolventů  v uvedeném oboru. V současnosti se jako prioritní pro obor vzdělání 

prodavač jeví komunikace se zákazníkem a spolehlivost.   

Prodejny školu informují o  případných  změnách  v oblasti obchodu a sluţeb. 

 

S Úřadem práce Rokycany a pobočnou HK ČR škola spolupracuje v oblasti náboru ţáků a 

uplatnění absolventů na trhu práce.  

Tyto organizace společně pořádají kaţdým rokem v podzimních měsících akci zaměřenou na 

nábor ţáků ze základních škol. Ţáci naší školy se této akce aktivně  zúčastňují  a snaţí se  

uvedený obor  vzdělání ţákům základní školy co nejvíce přiblíţit. 

Pracovníci těchto organizací jsou pravidelně zváni na mimořádné akce školy, dny otevřených 

dveří a závěrečné zkoušky.   

Součástí spolupráce  je i kaţdoroční beseda  na Úřadu práce, kde se ţáci posledních  ročníků  

seznámí  s aktuální nabídkou pracovních míst, poţadavky zaměstnavatelů, způsobem 

komunikace s ÚP a základními legislativními kroky.   
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PŘEVOD Z RVP DO ŠVP 

TRANSFORMACE Z RVP DO ŠVP 

Škola Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

Kód a název RVP 66-51-H/01 Prodavač 

Název ŠVP PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 

obsahové okruhy 

Min. počet týden. 

vyučovacích hodin 

Vyučovací předmět Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Jazykové vzdělávání    

Český jazyk 3 Český jazyk a 

literatura 

3 

Cizí jazyk 6 Anglický/Německý 

jazyk 

6 

Konverzace v AJ/NJ 2 

Společenskovědní 

vzdělávání 

3 Občanská nauka 3 

Hospodář.  zeměpis 1 

Přírodovědní 

vzdělávání 

3 Základy přírod. věd 2 

Fyzika 1 

Matematické 

vzdělávání 

3 Matematika 3 

Estetické vzdělávání 2 Český jazyk a liter. 3 

Vzdělávání pro 

zdraví 

3 Tělesná výchova 3 

Vzdělávání v ICT 3 Infor. a komunikační 

technologie 

3 

Ekonomické 

vzdělávání 

2 Ekonomika 3 

Daňová evidence 2 

 

 

Technika prodeje 

 

 

42 

Obchodní počty 2 

Obchodní provoz 3 

Propagace 1 

Odborný výcvik 36 

Zboţíznalství 6 Zboţíznalství 7 

Odborný výcvik 14 

Komunikace ve 

sluţbách 

 

4 Administrativa 

prodejny 

2 

Psychologie prodeje 2 

Disponibilní hodiny 16   

CELKEM 96  102,5 

  Kurzy 2 týdny 
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UČEBNÍ PLÁN 
 

Kód a název oboru vzdělání:       66 -51 –H/01 Prodavač  

Název ŠVP:                                   PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Stupeň vzdělání:                           střední vzdělání s výučním listem 

Délka vzdělávání:                         3 roky 

Forma vzdělávání:                       denní  

Datum platnosti od:                     1. 9. 2009 

 

 

Poznámky: 

     1. Vyučování je organizováno tak, ţe se střídá týden teoretického a týden odborného  

         výcviku. Při odborném výcviku jsou ţáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na  

         bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické poţadavky podle platných předpisů.  

         Počet ţáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením. 

 

     2. Praktické činnosti formou odborného výcviku jsou realizovány formou výukových dnů  

         v odborném výcviku a na smluvních pracovištích pod vedením instruktora. 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

A. Povinné vyučovací předměty     

Český jazyk a literatura 2 2 2 6 

Německý jazyk/Anglický jazyk 2 2 2 6 

Konverzace v cizím jazyce - 0,5 1,5 2 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Matematika 1 1 1 3 

ZPV (CH, EKOL, Bi) 2  - - 2 

Fyzika - 1 - 1 

Hospodářský zeměpis 1 - - 1 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

Ekonomika - 1 2 3 

Obchodní provoz 1 1 1 3 

Administrativa prodejny 1 1 1 3 

Obchodní počty 1 1 - 2 

Daňová evidence - - 2 2 

Psychologie prodeje 1 1 - 2 

Propagace - 1 - 1 

Zboţíznalství 2 2 2 6 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem 32 35 35 102 
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Přehled vyuţití týdnů ve školním roce 

 

Činnost Počet týdnů v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 33 

 
33 

 
32 

Sportovní výcvikový kurz 1 

 
1 

 
0 

 

Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, 

výchovně vzdělávací akce) 
6 

 
6 

 
4 

 

Závěrečná zkouška 0 

 
0 

 
4 

 

 

Celkem 

 

40 

 

40 

 

40 

 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 

Předmět: 

Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Konverzace v cizím jazyce 

Občanská nauka 

Matematika 

ZPV (CH, EKOL, Bi) 

Fyzika 

Hospodářský zeměpis 

Tělesná výchova. 

Informační a komunikační technologie 

Ekonomika 

Obchodní provoz 

Administrativa prodejny 

Obchodní počty 

Daňová evidence 

Psychologie prodeje 

Propagace 

Zboţíznalství 

Odborný výcvik 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 6/196 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je naučit ţáky v souladu s jazykovými, 

komunikačními a společenskými normami řešit  základní 

ţivotní a pracovní situace,vyjadřovat své myšlenky, záţitky, 

názory a postoje, vyhledávat informace důleţité pro osobní a 

profesní rozvoj, pouţívat je a předávat. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci: 

- chápali funkci spisovného mateřského jazyka, znali základní  

   jazykové normy a kategorie (s ohledem na výuku cizích jazy- 

   ků), chápali rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřo- 

   váním, dokázali rozeznat, kdy je vhodné či nevhodné pouţít  

   určitého tvaru z obou oblastí, 

- chápali význam umění pro člověka, znali cenu kulturních pa- 

   mátek a váţili si jich,   

- uměli vyuţívat poznatků z teorie literatury k hlubšímu poro- 

   zumění  uměleckým textům a dovedli vyjádřit vlastní záţitek  

   z poznaných uměleckých děl, dokázali být tolerantní ke vku- 

   su druhých, 

- dovedli pracovat samostatně i v týmu, rozvíjeli své vyjadřo- 

   vací  dovednosti a schopnosti, 

- porozuměli odbornému i uměleckému textu a interpretovali  

   jej, 

- rozvíjeli své čtenářské dovednosti a dovedli umělecký text 

   interpretovat, 

-   vyuţívali poznatků z literární historie a teorie literatury. 

Učivo rozvíjí vědomosti a dovednosti ţáků získané na základní 

škole s ohledem na společenské a profesní zájmy ţáků .  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu  RVP 65-52-

H/01 - oblast vzdělávání -  Vzdělávání a komunikace v českém 

jazyce, Estetické vzdělávání. Učivo je rozvrţeno do tří oblastí. 

Oblast mluvnice navazuje v prvém ročníku na znalosti ze zák- 

ladní školy o základech pravopisu v různých pravopisných je- 

vech, prohlubuje je a upevňuje je, rozvíjí slovní zásobu a vy- 

jadřovací schopnosti ţáků, aby pochopili rozdíl mezi spisovnou 

a nespisovnou normou. Ţáci pracují s jazykovými příručkami, 

pravidly českého pravopisu. 

Ve druhém ročníku  oblast mluvnice navazuje na znalosti ze 

základní školy o jednotlivých slovních druzích, prohlubuje je a 

upevňuje s ohledem na jejich vyuţívání v příslušných funkč- 
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ních stylech v návaznosti na zvolený učební obor. 

Ve třetím ročníku je v oblasti mluvnice učivo zaměřeno na pro- 

hlubování  a upevňování znalostí pravopisu s ohledem na prak- 

tické vyuţívání v jednotlivých oborech, rozvíjení vědomostí a  

dovednosti z učiva o větě jednoduché a souvětím, na větný ja- 

zykový rozbor. 

Oblast slohu se věnuje v I. ročníku sestavení jednoduchého vy- 

pravování, zdokonalování  kultury osobního projevu, správné- 

mu, srozumitelnému, jasnému a věcnému vyjadřování a jeho 

pouţití v běţných situacích, zdokonalování komunikativních 

dovedností. Ţáci si prohlubují  kulturnost vyjadřování 

s ohledem na zvolený učební obor. 

Ve druhém ročníku se oblast slohu věnuje sestavení osobního a 

úředního dopisu, ţádosti a jednoduchého popisu se zřetelem ke 

zvolenému učebnímu oboru. 

Ve třetím ročníku se jedná  o sestavení ţivotopisu a jednodu- 

chého výkladu, seznámení se základními zásadami a útvary 

stylu publicistického a rozvíjení komunikativních dovedností 

v běţných ţivotních situacích. 

Oblast literatury je v prvém ročníku zaměřena na rozlišování 

základních literárních druhů a ţánrů na základě četby ukázek, 

upevňování znalostí o významných dílech naší i světové lite- 

ratury od nejstarších dob do počátku 19. století. Je zařazeno  

učivo týkající se regionu. 

Ve druhém ročníku je oblast literatury zaměřena na orientaci 

v problematice literatury 19. století (rozlišení znaků realismu a 

kritického realismu na základě četby ukázek)  provedení cha- 

rakteristiky sociální a národnostní problematiky v literatuře 

z přelomu 19. a 20. století. 

Oblast literatury je ve třetím ročníku zaměřena na prohloube- 

ní znalostí o základních literárních druzích a ţánrech na zákla- 

dě četby, ukázek literárních děl, na charakteristiku české a svě- 

tové literatury od 20. let 20. stol. aţ do současnosti. 

Výuka českého jazyka a literatury vyuţívá znalostí ze základní 

školy a mezipředmětově se doplňuje s předměty občanská nau- 

ka, cizí jazyk, IKT, odborné předměty(podle jednotlivých obo- 

rů). 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby si ţáci tvořili vlastní úsudek , doká- 

zali objasnit a porovnat jednotlivé slohové útvary. 

Četba a interpretace konkrétních ukázek z literárních děl vede  

k tomu, aby ţáci správně rozlišili a doloţili jednotlivé literární 

umělecké směry. 

Strategie výuky Dialog, přednáška,výklad, beseda, řízený rozhovor, samostatná 

a skupinová práce, doplňování, testy, frontální opakování, moti- 

vace, soutěţe. 

Výuka navazuje  na výstupní vědomosti  a dovednosti ţáků,  

z dosaţeného základního stupně vzdělávání  a rozvíjí je vzhle- 

dem  ke společenskému a profesnímu zaměření ţáků.Výuka  

českého jazyka má být pro ţáka zajímavá a stimulující. Vede  

ţáky ke získávání informací z aktuálních komunikačních zdro- 
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jů. Rovněţ je zařazena regionální tématika, návštěva knihovny, 

muzea a filmového představení. 

Kritéria hodnocení ţáků Numerické, slovní, jednotlivců a skupin – diktáty, doplňovací  

cvičení, domácí úkoly, samostatné práce, referáty, slohová cvi- 

čení, slohová práce – 1x ročně, vyhledávání v textu. 

Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání ţáků SŠ Rokycany.                                                                                                                               

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – ţáci si osvojí správné zásady učení, po- 

chopí, jak oddělit podstatné od méně důleţitého a  jak provést   

správný záznam textu  a následně si dané učivo trvale osvojit. 

Komunikativní kompetence – ţáci se vyjadřují přiměřeně k ú- 

čelu jednání v projevech mluvených i psaných, dokáţí se vhod- 

ně prezentovat při oficiálním jednání, zpracovávají věcně 

správně a srozumitelně přiměřené texty. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komuni- 

kačních technologií  a pracovat s informacemi  -  ţáci se sez- 

námí se systémem knihoven, vzdělávání směřuje k tomu, aby  

pracovali s osobním počítačm při získávání informací , vypra- 

covávání referátů.                                                                     

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – ţáci se naučí písemně a verbálně pre – 

zentovat  při nejrůznějších jednáních. 

Informační a komunikační technologie – ţáci se seznámí se 

systémem knihoven, pochopí jejich význam pro člověka, vy- 

uţívají počítačové techniky pro vyhledávání informací a zpra- 

cování textů. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- vysvětlí příslušnost českého jazyka  

   k jazykům slovanským 

Mluvnice a sloh 

1. Upevňování znalostí ze ZŠ 

     - Úvod do vyučování jazyka, obecné 

        poznatky o jazyce 

4 

 

 

- vysvětlí  význam tvarosloví a jeho 

  správné pouţívání v jazykových  

  projevech 

2.  Základní vědomosti a dovednosti z tva- 

     rosloví (skloňování, časování ) 

      

4 

 

 

- v písemném projevu uplatňuje     

   znalosti  českého pravopisu a  

   zdokonaluje se 

 - pouţívá nejnovější normativní 

   příručky českého jazyka 

3.  Hlavní principy českého pravopisu 

     - y/i po obojetných souhláskách 

     - u/ů/ú  

     - pravopis skupin bě, vě, pě/bje vje 

 

     - pravopis skupin mě/mně 

     - pravopis předpon s-, z-, vz-, a předloţek 

       s(e),z(e) 

 

4 
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- vysvětlí funkci slohotvorných či- 

   nitelů  

- rozliší funkční styl a v typických 

  příkladech  i slohový útvar 

- připravuje se na aktivní účast  

  na společenském dění 

- vhodně prezentuje 

- zdokonaluje kulturu  osobního 

   projevu 

 

- objasní funkci vypravování 

- zdokonaluje se v této oblasti 

- vysvětlí význam pouţívání  

  přímé řeči 

- prokazuje a zdokonaluje své 

  vyjadřovací schopnosti 

4. Podstata slohu a slohotvorní činitelé,               

    funkční styly 

   - Projevy prostě sdělovací - vyjadřování 

     ve sféře prostě sdělovací, při běţném  

     společenském styku, běţná komunikace 

   - Nácvik dialogu a polylogů, soukromého 

      i oficiálního charakteru 

   - Krátké informační útvary 

   - Zpráva, oznámení, inzerát, reklama 

 

   - Vypravování, kompozice, jazykové pro- 

      středky, řeč přímá a nepřímá 

 

    

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

      

- rozvijí slovní zásobu a vyjadřo- 

  vací schopnosti 

- chápe rozdíl mezi vyjadřováním  

  spisovným a nespisovným 

- rozliší na ukázkách spisovný jazyk 

  obecnou češtinu a dialekty 

- pouţívá  adekvátní SZ včetně 

   příslušné odborné terminologie 

5.Slovní zásoba        

   - slovo 

   - slohové rozvrstvení SZ 

   - obohacování SZ 

      Slova jednoznačná,mnohoznačná,  

      homonyma, synonyma, antonyma 

      Základní způsoby tvoření slov 

6 

 

 

 

 

  Literatura   

- zopakuje a aktivizuje své estetické 

  dovednosti  a znalosti ze ZŠ 

- vysvětlí nutnost sebevzdělávání 

1. Čtenářské zájmy, kulturní ţivot 

   - Čtenářské zájmy, beseda o kulturním  

      ţivotě  ţáků, individuální četba 

2 

 

- orientuje se v nabídce kulturních  

  institucí 

- vysvětlí výhody knihoven a jejich 

  Sluţeb 

- vybírá informace a přistupuje k  

  nim kriticky 

 2. Kulturní instituce v ČR a regionu 

  -  knihovny a jejich sluţby, noviny, časopi - 

      sy, jiná periodika, internet 

 

 

 

1 

 

- vysvětlí charakteristické znaky 

  různých literárních textů a roz- 

  díl mezi nimi 

3. Základy teorie literatury 

    - Podstata a funkce literatury 

    - Literární druhy a ţánry 

        1 

 

    

- prohloubí si poznatky o nejstar- 

  ších dílech světové literatury 

- uvědomí si stále aktuální odkaz 

  těchto děl 

4.Výběr z nejstarších světových literatur 

    - Antický epos, řecká a římská lyrika, 

       drama, próza 

     - Význam Bible, biblické příběhy 

        2  

 

 

         

- utřídí si základní poznatky  

  o období české středověké lite- 

  ratury 

- vystihne charakteristické znaky 

  různých literárních ţánrů 

- vysvětlí význam osobnosti J. Husa 

5. Výběr z české středověké literatury 

    - Nejstarší památky našeho písemnictví 

    - Doba Velké Moravy 

    - Literární památky doby raného a 

      vrcholného středověku (legendy, du- 

      chovní písně, kroniky, satiry…) 

      Literatura v době husitské, osobnost 

      J. Hus 

6 
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- uvede významné představitele 

  renesančního umění 

- vyjádří proţitky z daných umělec- 

   kých děl 

 

6. Z evropské renesanční literatury 

    - Hlavní rysy renesance 

    - Petrarca,Boccaccio 

    - Rabelaiase,Villon 

    - Cervantes, Shakespeare 

 

4 

- charakterizuje problematiku, ob- 

   dobí  pobělohorského 

- vysvětlí pokrokovost a aktuálnost 

  pedagogických názorů  J. A. Ko- 

  menského 

- objasní význam ústní lidové slo- 

  vesnosti 

7. Literatura doby pobělohorské                     

    - J. A. Komenský 

    - Význam ústní lidové slovesnosti 

       v 17.a 18. století 

3 

 

 

- vysvětlí základní znaky romantis- 

  mu 

- uvede významné představitele 

  romantismu 

8. Ze světového romantismu 

    - Znaky romantismu 

    - Romantismus anglický, francouzský 

2 

- uvědomuje si význam reforem  

  Josefa II. a práce národních  

  buditelů 

- utřídí si základní poznatky o ná- 

  rodním obrození 

- chápe společenskou funkci divadla 

- prohlubuje si  znalosti  o  význam- 

  ných  představitelích  české litera- 

  tury     

 

 

- vysvětlí hlavní rozdíl mezi úkolem  

  NO v Čechách a na Slovensku 

- vyjádří vlastní proţitky z daných   

  uměleckých děl  

- pochopí význam této epochy pro  

  kulturní rozvoj regionu 

 

9. Z českého a slovenského národního 

    obrození 

    - Předpoklady NO, etapy    

    - I. etapa NO – význam práce historiků a 

      jazykovědců, úloha divadla 

    - II. etapa  NO – Jungmann, Palacký,     

      Šafařík, Kollár, Čelakovský 

    - III. etapa NO – romantismus v české 

      literatuře – Mácha, Sabina, Frič  -   

      počátky  realismu v české literatuře 

 

 B. Němcová, K. J. Erben, J. K. Tyl, K. H. 

 Borovský  

 Národní obrození na Slovensku, spisovná 

 slovenština                                                                 

 Národní obrození v regionu 

12 
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 2. ročník                                                                                           Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání   Učivo  

                        

Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 

- aplikuje znalosti z 1.ročníku, zdů- 

  vodňuje pouţití gramatických no- 

  rem 

Mluvnice a sloh  

1. Český pravopis      

     - Hlavní principy českého pravopisu      

4 

- objasní zásady spisovné výslovno- 

   sti a řídí se jimi 
2. Zvukové prostředky a ortoepické 

     normy 

     - Jazyková kultura 

2 

- v písemném i mluvním projevu 

  aplikuje poznatky z tvarosloví 

 

- charakterizuje podstatná jména 

  vyhledává je v textu, rozlišuje 

  druhy 

- vysvětlí tvorbu koncovek a pouţí - 

   vá  je správně v písemném i mlu- 

   veném stylu 

  

 

- charakterizuje přídavná jména 

   vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými 

   druhy, vysvětlí jejich funkci ve 

   větě, určuje jejich mluvni- 

   cké kategorie 

- přiřadí je správně ke vzorům 

- rozlišuje tři stupně přídavných  

  jmen 

 

- charakterizuje jejich funkci ve  

   větě, rozliší jednotlivé druhy – 

   s ohledem na jejich pravopisné 

   normy 

 

 

- charakterizuje tento slovní druh 

   rozliší v textu, rozezná jednotlivé 

  druhy, odůvodní koncovky 

- správně je pouţívá v písemném i 

   mluveném projevu 

 

- vysvětlí význam sloves, charakte - 

   rizuje je s ohledem na jejich slo- 

   hové vyuţití 

- určí základní mluvnické kategorie 

 

  (návaznost na cizí jazyk ) 

 

- objasní na příkladech vztah mezi 

3. Slovní druhy a jejich klasifikace 

 

 

 - Podstatná jména 

 

 

 

 

 

 

 

 - Přídavná jména 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Zájmena 

 

 

 

 

 

 - Číslovky 

 

 

 

 

 

 - Slovesa 

 

 

 

 

 

 

    - Shoda podmětu s přísudkem 

11 
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  koncovkou sloves v minulém čase  

  a jeho podmětem 

- aplikuje v praxi 

 

- vysvětlí rozdíly mezi ohebnými a 

   neohebnými  slovními druhy 

- vyjmenuje je a objasní jejich  

   funkci ve větě 

 

 

 

 

     - Neohebné slovní druhy 

 

 

 

- objasní znaky stylu, rozliší jed - 

  notlivé  druhy – hlavně úřední 

  dopis – s ohledem na zvolený 

  učební obor 

- sestaví jednoduchý úřední dopis 

  a ţádost 

4. Styl administrativní 

 

    - Úřední dopis, ţádost 

 

 

 

3 

 

 

 

- vystihne charakteristické rysy 

  těchto projevů, rozliší jednotlivé 

  typy 

- vysvětlí funkční styl a jeho jazy- 

  kové  prostředky 

 

- poukáţe na přednosti kultivova- 

  ného písemného projevu, rozliší 

  pouţití slov z jednotlivých jazy- 

  kových rovin 

- vyuţívá poznatků z tvarosloví a 

  ortografie 

 

 

- objasní funkci popisu a srovná 

  s charakteristikou 

- rozliší charakteristiku přímou a 

  nepřímou 

 

 

 

- srovná popis a odborný popis 

- objasní shody a rozdíly 

- odborně se vyjadřuje o jevech  

  svého oboru – terminologie 

- prokáţe znalost základních od- 

  borných znalostí oboru a schop- 

  nost  aplikace teoretických zna- 

  lostí v praxi 

 

- přesně, jasně a srozumitelně for- 

  muluje myšlenky 

 

- aplikuje získané vědomosti s ohle- 

  dem na učební obor ţáků 

5. Projevy prostě sdělovací, administra - 

    tivní a prakticky odborné 

 

 

 

 

 

 

     -  Osobní dopis 

 

 

 

 

 

 

     - Popis 

 

    -  Charakteristika 

 

 

 

 

    - Odborný popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 
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- objasní význam interpunkce a 

  správně ji pouţívá 
6. Interpunkce ve větě jednoduché a  

    souvětí  

3 

 Literatura  

- ověřuje si základní učivo  

   z l. ročníku, zejména základní 

   literární pojmy v návaznosti  

   na konkrétní literární díla 

    Základní literární pojmy z l. ročníku 1 

 

- rozpozná charakteristické rysy  

  realismu v různých druzích umění 

- jmenuje hlavní představitele v čes- 

  ké  a světové literatuře v kontextu 

  doby 

 

- vysvětlí znaky kritického realis- 

   mu a význam K. H. Borovského 

   pro moderní českou ţurnalistiku, 

   význam jeho satiry v tehdejších 

   poměrech 

-  objasní základní znaky fejetonu 

   dokáţe jej najít v současném tis- 

   ku 

-  objasní venkovskou tematiku a 

   postavení ţeny v této společnosti, 

   problematiku sociální a poukáţe  

   na její realistické zobrazení 

1. Realismus v české a světové 

     literatuře  

     - Charakteristické znaky realismu 

     - Představitelé světové tvorby - Ch.Dic- 

        kens, H. Balzac,G.Flaubert,N.V,Go- 

       gol, L.N. Tolstoj…… 

     - Kritický realismus v české literatuře 

 

     - K.H. Borovský 

 

 

      - J. Neruda 

 

 

      - K. Světlá 

9 

 - prokáţe recitační a interpretač-  

   ní dovednosti na základě díla  

   českých básníků 2. poloviny 19.st. 

2. Česká poezie 2. poloviny 19.století 

    - májovci, ruchovci, lumírovci 
5 

- na základě ukázek pochopí mez- 

  níky historického vývoje našeho 

  národa 

3. Historická realistická próza 

    - A. Jirásek, Z. Winter 

                                                                  

4 

- vysvětlí podstatu kritického rea- 

   lismu  na dílech čekých autorů 

   z konce 19. století 

 

- objasní specifickou funkci divadla 

   na konci 19. století 

- prokáţe znalost sociální proble- 

  matiky tehdejšího venkova na   

  základě četby konkrétních děl, 

  porovná se současným stavem 

- porovná drama v jevištní a kniţní 

  podobě 

- porovná zpracování  venkovské  

  problematiky v próze a dramatu 

4 . Česká literatura z konce 19.století 

 

 

 

     - Národní divadlo 

     - České realistické drama 

        L. Stroupeţnický, br. Mrštníkové 

       

     - Venkovská realistická próza 

        T. Nováková, K. V. Rais…. 

      

5 
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 - vysvětlí sociální a národnostní  

   problematiku  na základě poznat- 

   ků z tvorby P. Bezruče  

 

- objasní význam národnostního  

   pojetí díla K. Tomana                 

-  charakterizuje morální hodnoty 

   v díle V. Dyka 

 

-  objasní antimilitaristický postoj 

   v dílech F. Gellnera a F. Šrámka 

5. Česká literatura na přelomu 19. a 20. 

     století           

- P. Bezruč 

 

-  K. Toman 

 

- V. Dyk 

 

 

- F. Gellner, F.Šrámek 

 

5 

- jednotlivé autory zařadí časově i 

  z hlediska  uměleckého směru 

- charakterizuje typická díla auto- 

   rů na základě četby a interpreta- 

   ce textu a debatuje o něm 

 6. Četba a interpretace textu 4 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64 

Výsledky vzdělávání Učivo 

                       

Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 

- se seznámí s probíraným učivem 

   třetího ročníku 

Mluvnice a sloh  

1. Česká gramatika 

           

1 

- pěstuje přesnost a kulturu jazyka 

- v písemné projevu uplatňuje zá- 

  sady českého pravopisu  

- rozlišuje spisovný jazyk, obecnou 

  češtinu a dialekty 

- ve vlastním projevu volí prostřed- 

  ky adekvátní komunikační situaci 

2. Procvičení základních mluvnických 

    znalostí 

    - Hlavní zásady českého pravopisu 

    - Jazyková kultura 

    - Tvoření slov a slovní zásoba 

6 

- zdokonaluje se ve znalosti jazyko- 

  vého systému 

- rozliší větu jednočlennou a dvoj- 

  člennou,určí jejich druhy 

- pochopí vztahy ve větě 

3. Druhy vět  

    - Druhy vět podle postoje mluvčího 

    - Věty jednočlenné 

    - Věty dvojčlenné  

    - Větné členy a větné vztahy             

5 

- předvede samostatný slovní pro- 

  jev 

- vhodně se prezentuje 

- klade otázky a vhodně formuluje  

  odpovědi 

- samostatně zpracovává informace 

4. Slohová cvičení 

    - Grafická a formální stránka jednotli- 

       vých písemných projevů  

    - Získávání a zpracování informací  

       z textu, jejich třídění a hodnocení 

2 

- sestaví ţivotopis 

- vyjadřuje se věcně správně,přes- 

   ně a srozumitelně 

-  posoudí kompozici projevu,je- 

   ho slovní zásobu a skladbu 

5. Ţivotopis 2 

 

 

- objasní podstatu výkladu 

-  ovládá a uplatňuje základní  

   principy výstavby výkladu 

 - pouţívá vhodné jazykové pro- 

   středky 

-  sestaví výklad na libovolné od- 

   borné téma 

6. Výklad 

     - Kompozice výkladu , osnova 

     - Jazyková stránka 

     - Odborná terminologie výkladu 

      

                                                            

6 

 - pochopí rozdíl mezi větou jedno- 

   duchou a souvětím 

-  rozliší souvětí souřadné a  pod- 

   řadné 

- správně určuje  druhy vět vedlej- 

   ších a vztahy mezi hlavními věta- 

   mi 

7. Souvětí 

     - Souvětí  souřadné  - vztahy 

     - Souvětí podřadné - druhy vedlej- 

       ších 

 

 

 

4 

- pochopí význam publicistického 

  stylu v dnešních sdělovacích pro- 

  středcích, dovede se v nich správ- 

   ně orientovat 

8. Publicistický styl 

    - Znaky publicistického stylu 

    - Úvaha – kompozice , jazyk 

    - Kritika – kompozice, jazyk 

4 
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- vysvětlí správně kompozici i jazy- 

  kové prostředky úvahy, kritiky, 

  fejetonu a reportáţe 

- správně je rozliší na základě uká-  

  zek 

    - Fejeton, reportáţ – kompozice, jazyk 

     

 

 

                                                                    

 Literatura  

- prohlubuje svůj zájem o litera- 

  turu a uvědomuje si nutnost se- 

  bevzdělávání 

- zopakuje a aktivizuje si své vědo-  

  mosti 

1. Přehled literárního učiva    

    - Beseda o kulturním ţivotě ţáků                                                          

  

2 

- pochopí  jednotlivé umělecké smě 

  ry 

- seznámí se s dílem J. Wolkera 

- vysvětlí význam sociální balady 

  v této problematice 

- rozliší  znaky poetismu a prole-  

  tářského  umění  

- srovná tvorbu S.K.Neumanna a 

  J. Seiferta 

2. Umělecké směry na počátku 20. sto- 

    letí v české literatuře 

    - Poetismus, surrealismus, proletář- 

      ské umění 

    - J. Wolker, J. Seifert, S. K. Neumann, 

      V. Nezval 

 

                                                       

        3 

- pochopí význam vzniku samo- 

  statnosti ČSR po 1. světové vál- 

  ce 

- seznámí se s Haškovým dílem, je- 

  ho významem, samostatně vyhle- 

  dává informace 

- vysvětlí význam legionářů na  

  vznik  samostatné ČSR 

- pochopí pojem ztracená generace 

- odsoudí válečné dobyvačné kon- 

   flikty 

3. Zobrazení 1. světové války v české 

     a světové próze 

     - Charakteristika politické  situace 

     - Jaroslav Hašek 

     - Další autoři –J. John, legionáři - infor- 

        mačně 

 

      - E. M. Remargue, E. Hemigway 

      - R. Rolland 

                                                                     

6 

- pochopí rozdíl mezi proudem de- 

  mokratickým a levicovým 

- vysvětlí význam osobnosti Karla 

  Čapka  

- přiblíţí pokrokovost a aktuálnost  

  jeho názorů, humanistický a proti- 

  válečný postoj 

- seznámí se s tvorbou E. Basse,                                                                                                                                                                    

   K. Poláčka, I. Olbrachta a M. Maje-  

   rové  

- doloţí na ukázkách sociální cítění 

   M. Majerové a I. Olbrachta                                                                                               

4.Meziválečná česká literatura 

    - Základní rozdělení – proud levicový, 

      demokratický                               

    - Karel Čapek – základní oblasti jeho  

      tvorby, včetně dramatické 

    - E. Bass 

    - K.Poláček 

 

 

     - Sociální tématika v díle I. Olbrachta a 

       M. Majerové 

 

6 

- uvědomuje si význam divadla ve  

  20. a 30. letech 

- objasní nové prvky v divadelní prá- 

  ci Voskovce a Wericha 

- vyjádří vlastní proţitky z daných  

  uměleckých děl 

- aktivně poznává divadlo současné i  

5. České drama ve 20. a 30. letech 20. st.  

     - Osvobozené divadlo v boji proti vál- 

       ce a fašismu 

     - J.Voskovec a  J. Werich 

     - D 34 – E.F. Burian         

2 
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   minulé 

- pochopí snahu a hrdinství obyčej- 

  ných lidí bojovat proti válce a oku- 

  paci 

- odsoudí protiţidovské postoje na – 

   cismu 

- doloţí na ukázkách z četby 

6. Česká próza po 2. světové válce 

     - Válečná tématika – J. Drda , M. Pujma- 

        nová 

     - Ţidovská tématika – O. Pavel , J. Weil, 

       A. Lustig 

               

5 

- vysvětlí příčiny základního dělení 

   literatury 

- seznámí se s tvorbou B. Hrabala, 

   Vl. Párala, J. Škvoreckého, J. Va- 

   culíka 

- srovná kniţní tvorbu B. Hrabala a 

   filmové zpracování J. Menzla 

7. Ćeská literatura 70. a 80. let 20.st. 

    - Základní dělení  - oficiální, samizdato- 

      tová, exilová 

    - B. Hrabal, Vl. Páral, J. Škvorecký,  

       L. Vaculík 

         

5 

- seznámí se s divadlem malých  fo – 

   rem 

- pochopí jeho úlohu  

8. Drama po 2. světové válce 

    - Divadlo Semafor  - J. Suchý, J. Šlitr                                                             
2 

- zajímá se o literární  tvorbu 

- uvědomuje si aktuální odkaz lite- 

   rárních děl 

- vyjadřuje vlastní proţitky z daných 

  uměleckých děl 

- samostatně vyhledává informace  

   v této oblasti 

9. Současná česká literatura 

    - M. Viewegh 

    - Beseda o současné tvorbě dle zájmu ţá- 

      ků 

3 

  

Učebnice: TEJNOR, Antonín, HLAVSA, Zdeněk. „aj.“Český jazyk pro střední odborné  

                 školy a studijní obory SOU všech typů. l. vyd.Praha: Státní pedagogické naklada-  

                 datelství,1999. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro SŠ. l.vyd.Havlíčkův Brod: Frag- 

                 ment,1996. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro SŠ. 2. vyd.Havlíčkův Brod: Frag-   

                 ment, 1996. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce I.. 2.vyd. Havlíčkův Brod: Frag-   

                 ment, 2005.  

                 SOCH.ROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce II. 2.vyd. Havlíčkův Brod:Frag-  

                 ment 2004. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce III. l. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment , 2004. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka k literatuře v kostce IV. l. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 2003.  

 

Vypracovala: Mgr. Alena Purkartová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ– SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 6/196 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

ANGLICKÝ JAZYK  
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem výuky cizímu jazyku je vybavit ţáka v návaznosti na 

základní vzdělávání komunikačními dovednostmi, které mu 

umoţní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, 

zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běţné 

konverzace v oblasti osobní – s vrstevníkem či přátelskou 

osobou. 

Ţáci jsou vedeni k samostatnému a odpovědnému jednání ve 

vlastním i veřejném zájmu, k rozvíjení dovedností potřebných k 

vyjednávání, obhájení vlastního stanoviska v cizím jazyce, k 

upevňování učebních návyků, k samostatnému učení 

a získávání informací, a k zodpovědnosti za vlastní dosaţené 

výsledky při osvojování dovedností. 

Na základě získání poznatků o zemích studované jazykové 

oblasti jsou ţáci vedeni k prohlubování vlastní národní identity 

a k respektování identity, národních tradic a zvyků v těchto 

zemích. 

V rámci řešení komunikativních situacích jsou ţáci vedeni k 

slušnému chování ve smyslu etikety. 

Charakteristika učiva Ţák naváţe na znalosti a dovednosti získané na základní škole 

(základy gramatiky, konverzační témata, např. rodina, 

seznamování, volný čas, sport, kultura). Procvičí konverzaci 

v situacích reálného ţivota (v restauraci, při seznamování, 

telefonování, jídla, nápoje).Výuka v cizím jazyku navazuje 

na dovednosti získané v předmětech český jazyk, občanská 

nauka, potraviny a výţiva, odborný výcvik.   

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci: 

 - si vytvořili pozitivní vztah k cizímu jazyku 

 - získali důvěru ve vlastní schopnosti 

 - byli ochotni se stále zdokonalovat v cizím jazyku 

Strategie výuky Kognitivně komunikativní pojetí výuky. 

Základní pouţívanou metodou je metoda slovní – dialogická i 

monologická, k základním pouţívaným metodám patří metoda 

sdělovací i samostatná práce ţáků. Při výuce gramatiky je 

pouţívána metoda deduktivní a srovnávací v kombinaci s 

výkladem. Jsou pouţívány aktivizující didaktické metody 

(hraní rolí, skupinová práce, párové rozhovory, samostatné 

vystoupení ţáků), multimediální výukové programy a internet. 

Výuka je prakticky orientovaná na řečové dovednosti ţáků, 
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podporuje jejich samostatnost a iniciativu. 

V průběhu výuky pracují ţáci s učebnicí, pracovními listy, 

magnetofonovými nahrávkami, mapou, časopisy. 

Kritéria hodnocení ţáků Ţáci jsou hodnoceni slovně a numericky v komplexním rozvoji 

všech čtyř řečových dovedností. 

Základem je hodnocení interaktivních dovedností v rámci 

rozhovorů i samostatného písemného projevu. Hodnotí se 

zvuková stránka jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace 

probraných gramatických pravidel s ohledem na srozumitelnost 

a plynulost. V písemné interakci se hodnotí grafická stránka 

jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace probraných 

gramatických pravidel s ohledem na srozumitelnost. Na závěr 

kaţdého tématického celku se píše test. 

Součástí hodnocení jsou samostatné domácí práce – psaní 

osobních dopisů, blahopřání apod. Ţáci jsou vedeni 

k sebehodnocení.  Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za 

jednotlivá čtvrtletí a písemné práce (jedna za  školní rok). Ţáci 

se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na 

jejich potřeby. Kriteria hodnocení vycházejí z Pravidel pro 

hodnocení vzdělávání ţáků SŠ Rokycany . 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – ţáci jsou schopni efektivně se učit, 

vyhodnocovat dosaţené výsledky, stanovovat potřeby a cíle 

dalšího vzdělávání. 

Komunikativní kompetence – ţákova znalost anglického jazyka 

a schopnost v něm komunikovat směřuje k tomu, aby byl 

schopen vyjádřit se v písemné i ústní formě v různých ţivotních 

i pracovních situacích. 

Personální a sociální kompetence – ţák můţe své jazykové 

znalosti vyuţít na trhu práce a pomohou mu zorientovat se 

v něm. Naučí se efektivně se učit a uplatňovat zásady duševní 

hygieny. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – ţáci získají 

zeměpisné znalosti anglicky mluvících zemí a poznají jejich 

kulturní hodnoty.  

Kompetence k pracovnímu uplatnění – ţáci jsou vedeni 

k vyuţití jazykových znalostí při orientaci v odborném textu a 

získání tak důleţitých informací nutných pro praxi. 

Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních 

technologií – ţák dokáţe pracovat s osobním počítačem, 

vyuţije slovních znalostí pro překlad jednoduchého odborného 

textu. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – ţák je schopen se 

přiměřeně vyjadřovat ( ústně i písemně ), formulovat své 

myšlenky, postoje a názory. Navazovat  vstřícné mezilidské 

vztahy a předcházet konfliktním situacím. 

Člověk a životní prostředí – ţák obsáhne v odborné 

terminologii problematiku ochrany  ţivotního prostředí . 

Člověk a svět práce – ţák dokáţe sestavit ţivotopis, odpovědi 



Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                               ŠVP Prodavač – smíšené zboží 

31 

na inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení. 

Informační a komunikační technologie – ţák vyuţije informace 

získané z médií. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák,ţákyně: 

- odhadne význam jednoduchých 

   neznámých výrazů v mluvené řeči 

- přeloţí jednoduchý projev 

   rodilých mluvčích v pomalém  

   tempu na  známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují k 

   běţným tématům kaţdodenního 

   ţivota, jsou-li pronášeny pomalu a 

   zřetelně 

- zachytí hlavní myšlenky z  

   vyslechnutého rozhovoru a určí  

   počet osob, které mluví a téma 

- přeloţí jednoduché pokyny,  

  jsou-li sdělovány jasně a 

  srozumitelně 

- orientuje se v jednoduchém textu – 

  dopis, zápisky, SMS 

- najde v jednoduchém textu důleţité 

  informace a hlavní myšlenky, např. 

   seznamovací inzerát, jídelní 

   lístek,televizní program apod. 

-  přeloţí krátký jednoduchý 

   obecný text, který obsahuje 

   známou slovní zásobu 

- odhadne význam základních 

   neznámých výrazů v osobním 

   dopise na známé téma 

-  přeloţí nápisy na orientačních 

    tabulích na nádraţí 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   ústního sdělení v běţných 

   ţivotních situacích – rozhovor 

   s vrstevníkem či známou dospělou 

   osobou o rutinních záleţitostech 

- jednoduchým způsobem diskutuje o 

  otázkách praktického osobního rázu, 

- stručně poţádá vysvětlení 

   neznámého výrazu, zopakování 

   dotazu či zpomalení tempa řeči 

Receptivní řečové dovednosti 

        Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

        Ústní vyjadřování 
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- vystoupí veřejně – přečte předem 

   nacvičené oznámení 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   sdělení: 

- vyplní stručný osobní dotazník 

- napíše blahopřání k narozeninám 

- napíše SMS zprávu 

- napíše osobní dopis (o sobě, o 

  kamarádovi, o rodině, volném čase) 

- napíše seznamovací inzerát napíše 

   pozvání na oslavu narozenin 

   vhodně pouţívá základní slovní 

   zásobu a obecné fráze 

- pouţívá základní způsoby tvoření 

  slovní zásoby – skládání slovní 

  zásoby a její tvoření 

- pouţívá přiměřené gramatické 

  prostředky v rámci komunikačních 

  situací – časování sloves v 

  přítomném čase a skloňování 

  podstatných jmen, osobních a 

  přivlastňovacích zájmen, základní 

  číslovky 

- vytvoří větu oznamovací a tázací se 

  správným slovosledem 

- vytvoří větu se způsobovým 

  slovesem v přítomném čase 

  - v písemné komunikaci   uplatňuje 

  správnou grafickou podobu 

  jazyka, dodrţuje pravopisnou normu 

- samostatně sestaví formálně i 

  obsahově správný krátký text na 

  základě osnovy –   osobní sdělení 

- písemně zaznamená hlavní 

  informace z vyslechnutého nebo 

  přečteného textu 

- přeloţí jednoduchý text 

- vhodně pouţívá překladové 

  slovníky  

 

 

         Písemné vyjadřování 

       

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostředky 

         Slovní zásoba a její tvoření 

 

 

 

 

         Gramatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Grafická podoba jazyka a pravopis 

 

 

         Stylistika a sloh 

         (formální stavba textu, obsahová stavba 

         textu) 

Získávání informací 

         Techniky překladu 

         

         Práce se slovníkem – členění hesel 

 

- zahájí rozhovor s vrstevníkem 

- představí se, uvede své jméno, obor, 

  věk, bydliště, adresu, koníček 

- vyţádá si informace od druhé 

  osoby 

- pouţívá obraty k zahájení a ukonče- 

  ní rozhovoru 

- poděkuje, vyjádří prosbu 

1. Upevňování znalostí ze ZŠ 

- vstupní test, aby bylo moţno vytvořit   

  skupiny s diferenciovanými návyky a co  

  nejrychleji odstranit rozdíly ve  

  znalostech a dovednostech 

 

2 
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- pojmenuje členy uţší i širší rodiny 

- poskytne informace o sobě 

- charakterizuje členy své rodiny,  

   sdělí jejich jméno, věk, vlastnost, 

   koníčky, povolání, adresu 

- diskutuje se spoluţáky o vlastní  

rodině 

- vyhledá na mapě USA, pohovoří 

stručně o jeho geografii, kultuře, 

obyvatelstvu a v porovnání s ČR 

- v gramatice rozlišuje člen určitý a 

neurčitý 

 

2. Rodina (Block 1) 

    - Abeceda    

    - Členové širší rodiny, jejich 

       charakteristika,  

    - Koníčky, bydliště, věk, příbuzenské 

       vztahy 

- Pozdravy a poděkování 

- Sloveso be 

- Přivlastňovací pád 

- Písemná práce: My family 

- USA – geography, population, flag, 

capital city – Washington (DVD – 

Florida, California,….)   

    -  Odborná slovní zásoba - OVOCE 

18 

- pouţívá správné tvary 

přivlastňovacích zájmen 

- dokáţe vyjádřit frekvenci vlastností 

3. Charakter (Block 2) 

    - Osobní a přivlastňovací zájmena 

    - Frekvenční příslovce 

    - Charakterové vlastnosti 

    - Thanksgiving Day, Halloween, Chrismas 

    - Odborná slovní zásoba - ZELENINA 

16 

- pouţívá správné tvary slovesa have 

- vyjáří správné mnoţství na otázku   

kolik? 

- pohovoří stručně o New Yorku, 

jeho poloze, kulturních památkách, 

včetně Sochy svobody 

- pohovoří o zvycích na Valentýna a      

o Velikonocích, o významu Dne sv. 

Patrika 

4. Vzhled (Block 3) 

     - Sloveso have 

     - Vyjádření mnoţství, objemové míry 

     - New York + Statue of Liberty 

     - Valentine´s Day, St. Patrick Day,            

Easter 

     - Odborná slovní zásoba - KOŘENÍ 

 

15 

- pouţívá správné tvary mnoţného 

čísla, příslovcí míry, vyjadřuje 

pocity a frekvenční příslovce 

- vyhledá na mapě Kanadu, pohovoří 

stručně o její geografii, kultuře a 

obyvatelstvu 

- počítá v rozsahu od 1 do 100 

- popíše počasí, včetně vyjádření 

teploty i ve stupních Fahrenheita 

 

5. Počasí (Block 4) 

    - Mnoţné číslo 

    - Člen určitý a neurčitý 

    - Předpověď počasí + vyjádření teploty ve 

stupních Fahrenheita 

    - Příslovce míry 

    - Vyjádření pocitů 

    - Číslovky 1 – 100 

    - Canada – geography, population, flag 

(DVD Západní Kanada ) 

    - Odborná slovní zásoba - CUKROVINKY 

15 
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2. ročník                                                                                           Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák, ţákyně: 

- odhadne význam jednoduchých 

   neznámých výrazů v mluvené řeči 

- přeloţí jednoduchý projev 

   rodilých mluvčích v pomalém  

   tempu na  známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují k 

   běţným tématům  veřejného 

   ţivota, jsou-li pronášeny pomalu a 

   zřetelně 

- zachytí hlavní myšlenky z  

   vyslechnutého rozhovoru, určí  

   počet osob, které mluví,  téma a 

   stanovisko mluvčích 

- přeloţí jednoduché pokyny 

   zprostředkované technikou 

   ve veřejných budovách - nádraţní 

   rozhlas, sportovní komentář,  

   předpověď počasí 

- přeloţí přiměřený projev 

   přizpůsobený obecně odbornému 

   charakteru (v restauraci) 

- najde v jednoduchém textu důleţité 

  informace (vývěsky lékařů, jízdní 

  řád, inzerát a byt, sportovní  

  výsledky, apod.) 

- přeloţí nápisy na orientačních 

  tabulích ve veřejných budovách 

  ( na nádraţí, obchodní dům , škola, 

  stadion) 

- čte pomalu, správně a s 

  porozuměním obecně odborné  

  texty, které obsahují známou  

  slovní  zásobu 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   sdělení v běţných situacích na 

   veřejnosti – u lékaře, na nádraţí 

   či v dopravním prostředku,  

   ubytovně, ve škole, sportovním 

   utkání 

- zdvořile poţádá o vysvětlení  

  neznámého výrazu 

- vystoupí veřejně – s oporou  

  přednese  krátké předem nacvičené 

  vystoupení na známé téma 

- popíše , co se děje , co kdo dělá 

Receptivní řečové dovednosti 

        Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

        Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Produktivní řečové dovednosti 

       Ústní vyjadřování 
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- reaguje v běţných a předvídatel- 

  ných situacích  v restauraci při  

  obsluze zákazníka 

- samostatně zformuluje vlastní  

  myšlenky ve formě krátkého 

  sdělení: 

- napíše e-mailovou zprávu, vyjádří 

  omluvu a poděkování 

- písemně odpoví na inzerát 

- napíše osobní dopis 

- napíše popisky ke zboţí 

- vytvoří krátký reklamní text 

- vhodně pouţívá obecně odbornou 

  slovní zásobu a fráze 

- ovládá a pouţívá základní způsoby 

   tvoření slovní zásoby¨ 

- správně pouţívá přiměřené 

   gramatické prostředky v rámci 

   komunikačních situací 

- správně vytvoří otázky kladené 

   zákazníkovi 

- v písemné komunikaci uplatňuje 

  správnou grafickou podobu jazyka 

- samostatně sestaví formálně i  

  obsahově správný krátký obecně  

  odborný text   

 

 

- přeloţí přiměřený obecně odborný 

   text ( letáček apod.) 

- vhodně pouţívá překladové 

  slovníky 

 

 

   

 

       Písemné vyjadřování 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

Jazykové prostředky 

 

       Slovní zásoba a její tvoření 

 

 

 

 

        Gramatika 

 

 

 

 

        Grafická podoba jazyka a pravopis 

 

 

        Stylistika a sloh 

        (formální stavba textu, obsahová stavba 

         textu) 

  

Získávání informací 
        Techniky překladu 

        Práce se slovníkem – členění hesel 

        Synonyma, antonyma 

 

 

 

1. Upevňování znalostí z 1. r. 

 
4 
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- pouţívá správné předmětné tvary   

osobních zájmen 

- napíše jednoduchý neformální dopis 

- vytvoří zápor i otázku v přítomném 

čase prostém 

- pracuje s početními úkony 

 

2. Hudba a koníčky (Block 5) 

    - Předmětné tvary osobních zájmen 

    - Přítomný čas prostý (otázka, zápor) 

    - Slovesa like a dislike – vyjádření pocitů 

kladných i záporných 

    - Početní úkony – plus, mínus, násobení a         

dělení 

    - Písemná práce – My hobbies (dopis) 

       - odborná slovní zásoba – MASO a   

         UZENÁŘSKÉ VÝROBKY (5 druhů 

         masa a jejich úprava + min. 5 druhů  

         uzenin) a RYBY (5 druhů) 

16 

- uţívá slovní zásobu týkající se 

zaměstnání 

- řekne, jaké předměty má ve škole,  

  co ho baví, nebaví, jaká je jeho 

  pracovní doba na praxi, kde  

  pracuje 

- zformuluje otázku s tázacími 

zájmeny a příslovci 

- vyhledá na mapě Austrálii a Nový 

Zéland, pohovoří o jejich geografii, 

kultuře,obyvatelstvu a zvycích 

v porovnání s ČR 

3. Zaměstnání (Block 6) 

    -  Druhy zaměstnání a jejich hodnocení 

(plat, druhy bankovek a mincí) 

    -  Tázací zájmena a příslovce a jejich 

pouţití v otázce 

    -  Tvoření slov příponou „– tion“/ „- sion“ 

    -  Předloţka in (místní význam) 

    -  odborná slovní zásoba – STUDENÉ a 

TEPLÉ PŘEDKRMY  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pouţívá přítomný čas prostý 

- správně pouţívá předloţky 

s významem místa 

- zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení o svých 

plánech na výlet 

- dovede si po telefonu domluvit 

schůzku 

4. Volný čas (Block 7) 

     - Příčestí přítomné 

     - Přítomný čas průběhový 

     - Předloţky místa – in, on, at 

     - Názvy dnů v týdnu 

     - Odborná slovní zásoba – MLÉČNÉ 

VÝROBKY (10 druhů) 

 

15 

- pojmenuje cestovní doklady a další 

   potřeby 

- pojmenuje oblečení na cesty včetně 

  charakteristiky 

- správně vyjádří, kam jede na  

  dovolenou, kde se nachází a kudy 

  vede trasa 

- vyjádří, kde se můţe ubytovat, 

  objedná ubytování 

- vypráví, co o dovolené dělal 

- přivolá pomoc v případě nehody, 

  stručně popíše, jak k ní došlo 

- pojmenuje dopravní prostředky a 

  místa, kde se na ně čeká 

- informuje se na odjezd vlaku ,  

  autobusu, letadla 

- zakoupí jízdenku – letenku do cíle 

  své cesty 

5. Cestování (Block 8) 

     - Ptaní se na cestu 

     - Názvy dopravních prostředků a frázová   

slovesa (go by, ride, také, get on/off) 

     - Účelový infinitiv 

     - Rozkazovací způsob 

     - Odborná slovní zásoba – MOUČNÍKY 

a ZÁKUSKY 

15 
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- správně vyjádří cíl své cesty a 

   zeměpisnou polohu 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- odhadne význam neznámých  

   výrazů v mluvené řeči v  

   pomalejším tempu 

- snáze přeloţí projevy rodilých 

   mluvčích v pomalém tempu na 

   známé téma 

- snáze přeloţí fráze, které se 

   vztahují k běţným tématům 

   veřejného ţivota, jsou-li  pronášeny 

   zřetelně 

- přeloţí jednoduché pokyny 

  zprostředkované technikou ve 

  veřejných budovách  

- správně přeloţí poţadavky 

   zákazníka v očekávaných situacích 

- odhadne přání zákazníka v 

   neočekávaných situacích  

   (stíţnost,reklamace) 

- přeloţí přiměřený projev 

  přizpůsobený obecně odbornému 

  charakteru (informace o jídelníčku) 

- najde v obecném textu důleţité 

   informace, např. informace o 

   hotelu, informace o městě) 

- přeloţí nápisy a pokyny na  

  orientačních tabulích v hotelu, 

   místní popisky ve 

   městě, plánu města 

- čte plynule, správně a  

  s pochopením obecně odborné 

  texty, které obsahují známou slovní  

  zásobu   

- orientuje se v jednoduchém 

   odborném textu 

- odhadne význam neznámých 

   výrazů v psaném krátkém 

   odborném textu 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   ústního sdělení v běţných situacích, 

   v informační kanceláři 

- zdvořile poţádá o vysvětlení cesty 

Receptivní řečové dovednosti 

     Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

         

        Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivní dovednosti 

        Ústní vyjadřování 
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  k určitému místu, vysvětlí cestu ve 

  městě 

- telefonicky přivolá pomoc v 

   případě nehody 

- zdvořile poţádá o vysvětlení 

  neznámého výrazu, zopakování 

  dotazu či zpomalení tempa řeči 

- popíše, co se stalo, jak došlo k  

  nehodě 

- vystoupí veřejně – přednese krátké,  

  předem nacvičené vystoupení na 

  dané téma 

  městě 

- telefonicky přivolá pomoc v 

   případě nehody 

- zdvořile poţádá o vysvětlení 

  neznámého výrazu, zopakování 

  dotazu či zpomalení tempa řeči 

- popíše, co se stalo, jak došlo k  

  nehodě 

- vystoupí veřejně – přednese krátké,  

  předem nacvičené vystoupení na 

  téma vztahující se ke kaţdodennímu 

  ţivotu, vysvětlí své plány a jednání 

- pohotově reaguje v běţných a 

  předvídatelných situacích v  

  prodejně při obsluze zákazníka 

- reaguje v náročnějších, ale 

  předvídatelných situacích v 

  restauraci 

 - samostatně zformuluje vlastní 

  myšlenky ve formě rozsáhlejšího  

  písemného sdělení 

- písemně odpoví na inzerát s  

  nabídkou zaměstnání 

- napíše úřední dopis 

- napíše vlastní strukturovaný  

  ţivotopis 

 

 

- vhodně pouţívá odbornou slovní 

  zásobu a  sloţitější fráze 

- pohotově ovládá a správně pouţívá 

  tvoření slovní zásoby – odvozování, 

  skládání, atd. 

- správně pouţívá přiměřené 

  gramatické prostředky v rámci  

  komunikačních situací – stupňování 

  příslovcí a podmiňovací způsob 

- při vyjadřování pouţívá souvětí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Písemné vyjadřování 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

Jazykové prostředky 
        Slovní zásoba a její tvoření 

 

 

 

        Gramatika 

        ( Zvukové prostředky jazyka, 

         tvarosloví a větná skladba) 

 

 

 

        Grafická podoba jazyka a pravopis 

 

 

         Stylistika a sloh 

 

  

Získávání informací 
        Techniky překladu 

        Práce se slovníkem – členění hesel, 

        Synonyma, antonyma 
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  podřadné (vedlejší věty), 

- v písemné komunikaci uplatňuje 

  správnou grafickou podobu jazyka, 

  dodrţuje pravopisnou normu 

- samostatně sestaví formálně i  

  obsahově správný text na základě 

  osnovy 

- přeloţí přiměřený odborný text 

  (návod na obalu) 

- vhodně pouţívá překladové  

   slovníky 

- vyhledává informace na internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Upevňování znalostí z 2. r. 

   
9 

 

- pouţívá správné tvary minulých 

časů pravidelných a nepravidelných 

sloves 

- vyjádří výrazy sympatie a nesnází 

- napíše úřední dopis a vlastní 

strukturovaný ţivotopis 

2. Curriculum vitae (Block 9) 

    - Minulý čas pravidelných a 

nepravidelných sloves (zápor, otázka) 

    - Časová příslovce 

    - Výrazy Trouble/symphathy 

    - Písemná práce – My Curriculum vitae 

    - Odborná slovní zásoba –DROGERIE 

     

18 

- pouţívání správných tvarů 

budoucího času a předloţek s ním 

spojených 

- přivítání hosta 

- převzetí objednávky 

- nabídnutí speciality svého podniku 

- obslouţení hosta 

- vyřízení stíţnosti, vyjádření lítosti 

- omluví se hostovi za špatné jídlo, 

  za špatný účet 

- připraví účet 

- rozloučení s hostem 

3. Jídlo, pití, vaření (Block 10) 

    - Modální slovesa – have to/must 

    - Budoucí čas a způsoby jeho vyjádření 

    -      - Předloţky spojené s budoucím časem 

unti        until/by 

-  Výrazy - Omluvy (apology) 

     - Odborná slovní zásoba – DOMÁCÍ 

POTŘEBY 

 

18 

- pracuje se správnými tvary 

stupňovaných přídavných jmen a 

příslovcí 

- vyhledá na mapě Velkou Británi, 

včetně Londýna a stručně pohovoří 

o její poloze, historii, kultuře, 

politice, zvycích v porovnání s ČR 

4. Oblečení (Block 11) 

    - Vazby there is/there are 

    - Stupňování přídavných jmen a příslovců 

    - Slovní zásoba k tématu oblékání 

    - Vyjádření názoru 

    - Velká Británie a Londýn 

  

19 

 

Učebnice: WILLIAMS, M.. Real Life – Elementary (učebnice). 1. vyd. Pearson Longan,  

                 2010. 

                 FOODY, L., DAWSON, N.. Real Life – Elementary (pracovní sešit). 1. vyd.  

                 Pearson Longan, 2010. 

 

Vypracovala: Mgr. Ivana Václavová 
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Název ŠVP:  PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/64,5  

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Konverzace  v cizím jazyce prohlubuje způsobilost ţáků k  

uţívání  jazyka, pohotovým reakcím v situacích běţného 

rodinného, společenského, kulturního i pracovního ţivota. Vede 

k získávání jistoty v osvojování cizího jazyka a vytvoření 

návyků samostatného dorozumívání v běţných řečových 

situacích. 

Výuka podporuje rozvoj kognitivních znalostí ţáka a rozšiřuje 

jeho celkový rozhled o společnosti, napomáhá k rozvíjení 

osobnosti. 

Charakteristika učiva Výuka je zaměřena na zvládnutí obecné slovní zásoby a 

konverzace na témata jak z oblasti osobní , tak i  z oblasti 

veřejné. Získané dovednosti pomáhají ţákovi uplatnit se ve 

společnosti a na trhu práce. 

Při výuce se pouţívají tématicky zaměřené texty, především 

z různých časopisů. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k anglickému jazyku 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti 

- byli ochotni se stále zdokonalovat v cizím jazyku. 

Strategie výuky Základní výukovou metodou pro konverzační témata je aktivní 

opakování slovní zásoby, práce s textem, či názornými 

pomůckami, rozhovory a samostatná vystoupení  ţáků. 

Prioritou je samostatné vyjadřování ţáků. 

Kritéria hodnocení ţáků Hodnotí se komplexní řečové dovednosti. Znalosti a dovednosti 

jsou průběţně prověřovány ústně a především prakticky. 

V ústním projevu se hodnotí zvuková stránka jazyka, lexikální 

rozsah, správná aplikace probraných  témat. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence – ţáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit 

k účelu jednání a v uvedených komunikačních situacích, 

formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, jsou schopni 

aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení druhých, 

respektovat jejich názory, vytvářejí jednoduché texty na běţná 

témata, dokáţí se učit, vyhodnocovat vlastní výsledky a 

odhalovat vlastní nedostatky a napravovat je, ţáci jsou vedeni 

k práci ve skupině i v týmu, společně se podílet na realizaci 

úkolu, zodpovědně plnit zadané úkoly, určit jádro problému, 

aktivně získávat informace potřebné k jeho řešení, volit vhodné 
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prostředky a strategie řešení. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – ţáci budou schopni se 

přiměřeně vyjadřovat k probraným komunikačním situacím, 

výuka podporuje rozvoj kognitivních znalostí ţáka a rozšiřuje 

jeho celkový  rozhled o společnosti, napomáhá rozvíjení jeho 

osobnosti, ţák formuluje své názory a postoje, je  schopen 

vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, ţák je 

schopen pracovat samostatně a v týmu. 

 

Rozpis učiv a  výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 16,5 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák: 

- odhadne význam neznámých výrazů 

   v mluvené řeči, pokud je mu  

   známo téma a sdělení se můţe 

   zopakovat 

- přeloţí projevy rodilých  

  mluvčích na známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují 

  k běţným tématům osobního i  

  veřejného ţivota, jsou – li  

  pronášeny zřetelně 

- přeloţí jednoduché pokyny 

  zprostředkované technikou v  

  soukromí i ve veřejných budovách 

- odhadne význam neznámých 

   výrazů 

- přeloţí přiměřený text, určí 

  téma a klíčová slova 

- pohotově najde v obecném textu 

  důleţité informace  

- samostatně zformuluje vlastní  

  myšlenky ve formě rozsáhlejšího 

  sdělení v běţných situacích  

  osobního i veřejného charakteru 

- vystoupí veřejně – přednese 

  souvislejší, předem nacvičené 

  vystoupení na téma vztahující se 

  k uvedeným tématickým celkům 

- pohotově reaguje v běţných 

  a předvídatelných situacích 

- vhodně pouţívá slovní zásobu v  

  rozsahu daných komunikačních  

  situací a tématických okruhů 

 

       

 

      - Moje rodina, příbuzenské vztahy 

        

       - Co si přejete? 

 

       - Co koupíme? 

 

       - Dobře poradit, dobře nakoupit 

        

        

        

       

 

      4 

 

      4      

 

      4 

 

      4,5 
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3. ročník                                                                                           Počet hodin: 48 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně: 

- odhadne význam neznámých výrazů 

   v mluvené řeči, pokud je mu  

   známo téma a sdělení se můţe 

   zopakovat 

- přeloţí projevy rodilých  

  mluvčích na známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují 

  k běţným tématům osobního i  

  veřejného ţivota, jsou – li  

  pronášeny zřetelně 

- přeloţí jednoduché pokyny 

  zprostředkované technikou v  

  soukromí i ve veřejných budovách 

- odhadne význam neznámých 

   výrazů 

- přeloţí přiměřený text, určí 

  téma a klíčová slova 

- pohotově najde v obecném textu 

  důleţité informace  

- samostatně zformuluje vlastní  

  myšlenky ve formě rozsáhlejšího 

  sdělení v běţných situacích  

  osobního i veřejného charakteru 

- vystoupí veřejně – přednese 

  souvislejší, předem nacvičené 

  vystoupení na téma vztahující se 

  k uvedeným tématickým celkům 

- pohotově reaguje v běţných 

  a předvídatelných situacích 

- vhodně pouţívá slovní zásobu v  

  rozsahu daných komunikačních  

  situací a tématických okruhů 

       

      - V prodejně  

 

       

      - Jídlo a pití 

 

 

 

     - Prodejní jednotky 

 

 

 

     - Komunikace se zákazníkem 

 

 

     - Zboţí různých sortimentních skupin 

 

 

     - Pracovní uplatnění 

        

       

9 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

5 

 

Učebnice: WILLIAMS, M.. Real Life – Elementary (učebnice). 1. vyd. Pearson Longan,  

                 2010. 

                 FOODY, L., DAWSON, N.. Real Life – Elementary (pracovní sešit). 1. vyd.  

                 Pearson Longan, 2010. 

 

Vypracovala:  Mgr. Ivana Václavová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 6/196 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem výuky cizímu jazyku je vybavit ţáka v návaznosti na 

základní vzdělávání komunikačními dovednostmi, které mu 

umoţní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, 

zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běţné 

konverzace v oblasti osobní – s vrstevníkem či přátelskou 

osobou. 

Ţáci jsou vedeni k samostatnému a odpovědnému jednání ve 

vlastním i veřejném zájmu, k rozvíjení dovedností potřebných k 

vyjednávání, obhájení vlastního stanoviska v cizím jazyce, k 

upevňování učebních návyků, k samostatnému učení 

a získávání informací, a k zodpovědnosti za vlastní dosaţené 

výsledky při osvojování dovedností. 

Na základě získání poznatků o zemích studované jazykové 

oblasti jsou ţáci vedeni k prohlubování vlastní národní identity 

a k respektování identity, národních tradic a zvyků v těchto 

zemích. 

V rámci řešení komunikativních situacích jsou ţáci vedeni k 

slušnému chování ve smyslu etikety. 

Charakteristika učiva Ţák naváţe na znalosti a dovednosti získané na základní škole 

(základy gramatiky, konverzační témata, např. rodina, 

seznamování, volný čas, sport, kultura). Procvičí konverzaci 

v situacích reálného ţivota ( v restauraci, při seznamování, 

telefonování) a v nakupování ( názvy obchodů, úseků obchodu 

s potravinami a základní fráze). Výuka v cizím jazyku navazuje 

na dovednosti získané v předmětech český jazyk, občanská 

nauka, hospodářský zeměpis, psychologie prodeje, 

zboţíznalství, obchodní provoz a odborný výcvik.   

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci: 

 - si vytvořili pozitivní vztah k cizímu jazyku 

 - získali důvěru ve vlastní schopnosti 

 - byli ochotni se stále zdokonalovat v cizím jazyku 

Strategie výuky Kognitivně komunikativní pojetí výuky. 

Základní pouţívanou metodou je metoda slovní – dialogická i 

monologická, k základním pouţívaným metodám patří metoda 

sdělovací i samostatná práce ţáků. Při výuce gramatiky je 

pouţívána metoda deduktivní a srovnávací v kombinaci s 

výkladem. Jsou pouţívány aktivizující didaktické metody 

(hraní rolí, skupinová práce, párové rozhovory, samostatné 
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vystoupení ţáků), multimediální výukové programy a internet. 

Výuka je prakticky orientovaná na řečové dovednosti ţáků, 

podporuje jejich samostatnost a iniciativu. 

V průběhu výuky pracují ţáci s učebnicí, pracovními listy, 

magnetofonovými nahrávkami, mapou, časopisy. 

Kritéria hodnocení ţáků Ţáci jsou hodnoceni slovně i numericky v komplexním rozvoji 

všech čtyř řečových dovedností. 

Základem je hodnocení interaktivních dovedností v rámci 

rozhovorů i samostatného písemného projevu. Hodnotí se 

zvuková stránka jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace 

probraných gramatických pravidel s ohledem na srozumitelnost 

a plynulost. V písemné interakci se hodnotí grafická stránka 

jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace probraných 

gramatických pravidel s ohledem na srozumitelnost. Na závěr 

kaţdého tématického celku se píše test. 

Součástí hodnocení jsou samostatné domácí práce – psaní 

osobních dopisů, blahopřání apod. Ţáci jsou vedeni 

k sebehodnocení.  Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za 

jednotlivá čtvrtletí a písemné práce (jedna za  školní rok) Ţáci 

se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na 

jejich potřeby. Kriteria hodnocení vycházejí z Pravidel pro 

hodnocení vzdělávání ţáků SŠ Rokycany . 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – ţáci jsou schopni efektivně se učit, 

vyhodnocovat dosaţené výsledky, stanovovat potřeby a cíle 

dalšího vzdělávání. 

Komunikativní kompetence – ţákova znalost německého jazyka 

a schopnost v něm komunikovat směřuje k tomu, aby byl 

schopen vyjádřit se v písemné i ústní formě v různých ţivotních 

i pracovních situacích. 

Personální a sociální kompetence – ţák můţe své jazykové 

znalosti vyuţít na trhu práce a pomohou mu zorientovat se 

v něm. Naučí se efektivně se učit a uplatňovat zásady duševní 

hygieny. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – ţáci získají 

zeměpisné znalosti německy mluvících zemí a poznají jejich 

kulturní hodnoty.  

Kompetence k pracovnímu uplatnění – ţáci jsou vedeni 

k vyuţití jazykových znalostí při orientaci v odborném textu a 

získání tak důleţitých informací nutných pro praxi. 

Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních 

technologií – ţák dokáţe pracovat s osobním počítačem, 

vyuţije slovních znalostí pro překlad jednoduchého odborného 

textu. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – ţák je schopen se 

přiměřeně vyjadřovat ( ústně i písemně ) formulovat své 

myšlenky, postoje a názory. Navazovat  vstřícné mezilidské 

vztahy a předcházet konfliktním situacím. 

Člověk a životní prostředí – ţák obsáhne v odborné 



Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                               ŠVP Prodavač – smíšené zboží 

45 

terminologii problematiku ochrany  ţivotního prostředí . 

Člověk a svět práce – ţák dokáţe sestavit ţivotopis,odpovědi na 

inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení. 

Informační a komunikační technologie – ţák vyuţije informace 

získané z médií. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- odhadne význam jednoduchých 

   neznámých výrazů v mluvené řeči 

- přeloţí jednoduché projevy 

   rodilých mluvčích v pomalém  

   tempu na  známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují k 

   běţným tématům kaţdodenního 

   ţivota, jsou-li pronášeny pomalu a 

   zřetelně 

- zachytí hlavní myšlenky z  

   vyslechnutého rozhovoru,určí  

   počet osob, které mluví a téma 

- pochopí jednoduché pokyny,  

  jsou-li sdělovány jasně a 

  srozumitelně 

 orientuje se v jednoduchém textu 

 dopis, zápisky, SMS 

- najde v jednoduchém textu důleţité 

  informace a hlavní myšlenky, např. 

  seznamovací inzerát, jídelní 

  lístek, televizní program apod. 

- přeloţí krátké jednoduché   obecné 

  texty, které obsahují   známou  

  slovní zásobu 

-odhadne význam základních 

  neznámých výrazů v osobním 

  dopise na známé téma 

- pochopí nápisy na orientačních 

   tabulích na nádraţí 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   ústního sdělení v běţných 

   ţivotních situacích – rozhovor 

   s vrstevníkem či známou dospělou 

   osobou o rutinních záleţitostech: 

- jednoduchým způsobem diskutuje o 

  otázkách praktického osobního rázu, 

- stručně poţádá vysvětlení 

   neznámého výrazu, zopakování 

Receptivní řečové dovednosti 

     Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivní řečové dovednosti 

     Ústní vyjádření 
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   dotazu či zpomalení tempa řeči 

- vystoupí veřejně – přečte předem 

   nacvičené oznámení 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   sdělení: 

- vyplní stručný osobní dotazník 

- napíše blahopřání k narozeninám 

- napíše SMS zprávu 

- napíše osobní dopis (o sobě, o 

  kamarádovi, o rodině, volném čase) 

- napíše seznamovací inzerát, napíše 

   pozvání na oslavu narozenin, 

   vhodně pouţívá základní slovní 

   zásobu a obecné fráze 

- pouţívá základní způsoby tvoření 

  slovní zásoby – skládání slovní 

  zásoby a její tvoření 

- pouţívá přiměřené gramatické 

  prostředky v rámci komunikačních 

  situací – časování sloves v 

  přítomném čase a skloňování 

  podstatných jmen, osobních a 

  přivlastňovacích zájmen, základní 

  číslovky 

- vytvoří větu oznamovací a tázací se 

  správným slovosledem 

- vytvoří větu se způsobovým 

  slovesem v přítomném čase 

- v písemné komunikaci   uplatňuje 

  správnou grafickou podobu 

  jazyka, dodrţuje pravopisnou normu 

- samostatně sestaví formálně i 

  obsahově správný krátký text na 

  základě osnovy –   osobní sdělení 

- písemně zaznamená hlavní 

  informace z vyslechnutého nebo 

  přečteného textu 

- přeloţí jednoduchý text 

- vhodně pouţívá překladové 

  slovníky  

- reaguje v komunikativních 

  situacích osobní oblasti 

 

 

 

      Písemné vyjadřování 

       

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové prostředky 

       Slovní zásoba a její tvoření 

 

 

 

 

       Gramatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafická podoba jazyka a pravopis 

 

 

      Stylistika a sloh 

      (formální stavba textu, obsahová stavba 

      textu) 

 

Získávání informací 

      Techniky překladu 

      Práce se slovníkem – členění hesel 

 

 

 

- zahájí rozhovor s vrstevníkem 

- představí se, uvede své jméno, obor, 

  věk, bydliště, adresu, koníček 

- vyţádá si informace od druhé 

  osoby,  které tyká i vyká 

- pouţívá obraty k zahájení a ukonče- 

1. Seznamování 

    - Jak se pozdraví, odpověď na pozdrav 

    - Jak se poděkuje, odpověď na  

       poděkování 

    -  Představování 

    - Odkud jsme, učební obor, bydliště, 

8 
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  ní rozhovoru 

- poděkuje, vyjádří prosbu 

       koníček, věk 

- pojmenuje členy uţší i širší rodiny 

- poskytne informace o sobě 

- charakterizuje členy své rodiny,  

   sdělí jejich jméno, věk, vlastnost, 

   koníčky, povolání, adresu 

2. Rodina 

    - Moje rodina, představování      

    - Členové širší rodiny, jejich 

      charakteristika,  

      koníčky, bydliště, věk, příbuzenské 

      vztahy   

7 

- popíše známou i cizí osobu 

- charakterizuje její vlastnosti, sdělí 

   její jméno, věk, koníčky, povolání, 

   bydliště a telefonní číslo 

3. Kamarádi 

    - Seznámení s kamarády, charakteristika 

      kamaráda, stručný popis ( jaký je, věk, 

      koníčky, společné zájmy, bydliště, čím 

      se kamarád učí, atd.) 

7 

- sdělí svou adresu  

- pojmenuje obytné budovy,místnosti 

- pojmenuje základní vybavení domu 

- předvede, jak přijme návštěvu 

   v bytě  a uvede ji 

- vyjádří, kde co je a kam patří 

4. Bydlení 

    - Popis bytu, domu, pokoje a  

       příslušenství 

    - Nábytek a základní vybavení 

    - Návštěva 

7 

- pojmenuje různé koníčky 

- sdělí, co ho baví a nebaví 

- sdělí, jak tráví svůj volný čas, získá 

   tutéţ informaci od druhé osoby 

- sdělí, co dělá v jednotlivé dny v 

   týdnu a v kolik hodin 

- domluví si s kamarádem termín,  

   vyjádří s termínem souhlas či 

   nesouhlas 

- vyhledá v televizním programu 

  oblíbený pořad a uvede, kdy začíná 

5. Volný čas, koníčky 

    - Koníčky 

    - Časové údaje – hodiny 

    - Dny v týdnu, měsíce,části dne 

    - Televizní program 

 

7 

- pojmenuje základní druhy potravin 

  a nápojů 

- vyjádří co snídá, obědvá, večeří 

- orientuje se v jídelním a nápojovém 

   lístku 

- objedná pokrm a vyjádří úmysl 

   zaplatit v restauraci či u stánku 

6. Jídlo, pití 

    - Snídaně, oběd, večeře 

    - Běţné pokrmy 

    - Jídelní lístek 

    - Objednávka v restauraci či  u stánku 

8 

- přeloţí, kdo telefonuje 

- telefonicky pozve kamaráda na 

  oslavu narozenin 

- písemně pozve kamaráda na oslavu 

  narozenin 

- vyjádří, jaké dárky kupuje rodičům, 

  sourozencům, přátelům k naroze- 

  ninám a proč 

- napíše blahopřání k narozeninám 

7. Rodinné svátky, dárky 

     - Fráze na zahájení u ukončení 

        telefonického hovoru 

     - Fráze na zahájení a ukončení osobního 

       dopisu 

     - Oslava narozenin, dárky 

      - Blahopřání k narozeninám 

7 

- pojmenuje jednotlivá oddělení v  

  obchodním domě 

- pojmenuje základní potravinářské  

   zboţí 

8. Nakupování 

      - Názvy oddělení v obchodním domě 

      - Základní sortiment potravin 

      - Úseky obchodu s potravinami ( pečivo, 

8 
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- pojmenuje jednotlivé úseky 

   obchodu s potravinami 

- poţádá prodavače o základní zboţí 

  včetně udání mnoţství 

- zeptá se na cenu 

- zeptá se zákazníka, co si přeje, sdělí 

  cenu 

      - uzeniny, nápoje, ovoce, zelenina,  

         cukrovinky) 

      - Vyjádření mnoţství a ceny 

      - Základní fráze obsluhy hosta v 

         potravinách 

 

- vyjmenuje  země, které patří do  

  německé  jazykové oblasti 

- má základní zeměpisné znalosti o  

  SRN, Švýcarsku, Rakousku 

- vyjmenuje nejznámější přejatá slova 

   v ČJ  a jejich české ekvivalenty 

- přeloţí text v reklamních 

   letácích 

9. Reálie 

    - Přehled zemí německé jazykové oblasti 

    - Německo, Rakousko, Švýcarsko 

    - Německá slova v němčině 

    - Jídelní lístek v němčině 

    - Nakupování v SRN, měna Euro 

7 

 

2. ročník                                                                                           Počet hodin:   66 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák, ţákyně 

- odhadne význam jednoduchých 

   neznámých výrazů v mluvené řeči 

- přeloţí jednoduché projevy 

   rodilých mluvčích v pomalém  

   tempu na  známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují k 

   běţným tématům  veřejného 

   ţivota, jsou-li pronášeny pomalu a 

   zřetelně 

- zachytí hlavní myšlenky z  

   vyslechnutého rozhovoru, určí  

   počet osob, které mluví,  téma a 

   stanovisko mluvčích 

- přeloţí jednoduché pokyny 

   zprostředkované technikou 

   ve veřejných budovách - nádraţní 

   rozhlas, sportovní komentář,  

   předpověď počasí 

- přeloţí přiměřené projevy 

   přizpůsobeného obecně odborného 

   charakteru (informace o zboţí či  

   prodejně) 

- najde v jednoduchém textu důleţité 

  informace (vývěsky lékařů, jízdní 

  řád, inzerát a byt, sportovní  

  výsledky, apod.) 

- přeloţí nápisy na orientačních 

  tabulích ve veřejných budovách 

  (na nádraţí, obchodní dům , škola, 

  stadion) 

     Receptivní řečové dovednosti 

       Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

        Čtení s porozuměním 
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- čte pomalu, správně a s 

  porozuměním obecně odborné  

  texty, které obsahují známou  

  slovní  zásobu 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   sdělení v běţných situacích na 

   veřejnosti – u lékaře, na nádraţí 

   či v dopravním prostředku,  

   ubytovně, ve škole, sportovním 

   utkání 

- zdvořile poţádá o vysvětlení  

  neznámého výrazu 

- vystoupí veřejně – s oporou  

  přednese  krátké předem nacvičené 

  vystoupení na známé téma 

- popíše , co se děje , co kdo dělá 

- reaguje v běţných a předvídatel- 

  ných situacích v prodejně při  

  obsluze zákazníka 

- samostatně zformuluje vlastní  

  myšlenky ve formě krátkého 

  sdělení: 

- napíše e-mailovou zprávu, vyjádří 

  omluvu a poděkování 

- písemně odpoví na inzerát 

- napíše osobní dopis 

- napíše popisky ke zboţí 

- vytvoří krátký reklamní text 

  k Velikonocům 

- vhodně pouţívá obecně odbornou 

  slovní zásobu a fráze 

- ovládá a pouţívá základní způsoby 

   tvoření slovní zásoby 

- správně pouţívá přiměřené 

  gramatické prostředky v rámci 

  komunikačních situací 

- správně vytvoří otázky kladené 

   zákazníkovi 

- v písemné komunikaci uplatňuje 

  správnou grafickou podobu jazyka 

- pouţívá souvětí souřadné 

- samostatně sestaví formálně i  

  obsahově správný krátký obecně  

  odborný text   

 

 

- přeloţí přiměřený obecně odborný 

   text ( letáček apod.) 

- vhodně pouţívá překladové 

   Produktivní řečové dovednosti 

      Ústní vyjadřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Písemné vyjadřování 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

    Jazykové prostředky 

      Slovní zásoba a její tvoření 

 

 

 

      Gramatika 

 

 

 

 

       Grafická podoba jazyka a pravopis 

 

 

       Stylistika a sloh 

       (formální stavba textu, obsahová stavba 

       textu) 

  

     Získávání informací 

       Techniky překladu 

       Práce se slovníkem – členění hesel 
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  slovníky        Synonyma, antonyma 

- pojmenuje jednotlivé části lidského 

   těla 

- vyhledá správného lékaře, zjistí  

  ordinační hodiny 

- sdělí své potíţe u lékaře, porozumí 

   jeho dotazům telefonicky přivolá 

   pomoc kamarádovi 

1. Lidské tělo, zdraví 

    -  Lidské tělo 

    -  U lékaře 

    -  Zdravý ţivotní způsob 

    -  Pomoc člověku v krizové situaci 

    -  Gramatika: způsobová slovesa 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- správně pouţívá způsobová slovesa 

- vyjádří co musí, můţe, má, chce, 

  smí dělat pro zdraví 

- pojmenuje různé druhy sportu 

- pojmenuje sportoviště a sportovní 

   náčiní 

- charakterizuje svého oblíbeného 

   sportovce 

- vyjádří svůj vztah ke sportu 

- při popisu oděvu správně pouţívá  

  přídavná jména 

- pojmenuje sportovní a zimní 

  oblečení včetně materiálu, ze 

  kterého se vyrábí 

2. Sport 

     -  Druhy sportu 

     -  Sportoviště a sportovní náčiní 

     -  Můj oblíbený sportovec 

     -  Gramatika: přídavná jména 

     -  Sportovní potřeby 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- pojmenuje druhy škol v ČR a SRN 

- pojmenuje školní předměty 

- vyjádří, jak je moţné řešit problémy 

  s prospěchem 

- najde na internetu informace o 

  německé škole stejného zaměření 

- má základní znalosti o vzdělávacím 

  systému SRN 

- pojmenuje školní potřeby 

3. Škola 

    -  Školský systém 

    -  Vysvědčení 

    -  Rozvrh hodin, předměty, pomůcky 

    -  Jak řešit problémy s prospěchem 

    -  Vzdělávání v obchodních oborech v  

        SRN 

    -  Školní potřeby a papírenské zboţí 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pojmenuje dopravní prostředky a 

  místa, kde se na ně čeká 

- informuje se na odjezd vlaku ,  

  autobusu, letadla 

- zakoupí jízdenku – letenku do cíle 

  své cesty 

- správně vyjádří cíl své cesty a 

   zeměpisnou polohu 

4. Doprava 

    -  Dopravní prostředky 

    -  Nádraţí, letiště, taxi 

    -  Jízdenky 

    -  Gramatika: předloţky v zeměpisných 

        údajích 

4 

 

- pojmenuje základní typy prodejních 

  jednotek 

- pojmenuje základní vybavení 

  prodejní jednotky 

- popíše prodejnu, ve které vykonává 

  odborný výcvik 

- vysvětlí zákazníkovi, kde se v 

  provozovně co najde, včetně 

  správného pouţití předloţek 

- pojmenuje sortiment v jednotlivých 

  odděleních či úsecích 

5. Prodejní jednotka 

    - Obchod, krámek, supermarket,  

      samoobsluha 

    - Gramatika: předloţky vyjadřující 

       místo a směr (se 3 .i  4. pádem) 

    - Oddělení a úseky supermarketu 

    - Základní rozdělení zboţí – potraviny- 

       nepotraviny 

    - Gramatika: skloňování  přídavných  

       jmen 

    - Zaměstnanci prodejny 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

3 
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- poskytne základní informace o 

  zboţí 

- charakterizuje zboţí pomocí 

   přívlastků 

- pojmenuje pracovníky prodejny 

- popíše hierarchii zaměstnanců 

  prodejny 

- charakterizuje základní pracovní 

  činnosti zaměstnanců prodejny 

- pojmenuje základní operace v 

  prodejně (prodej, skladování, 

  placení, poprodejní servis) 

- napíše upoutávku na zboţí ke 

  zvláštní prodejní akci – Velikonoce 

    - Pojmenování jednotlivých 

       zaměstnanců 

    - Základní činnosti prodavače v prodejně 

    - Propagace v prodejně - Velikonoce,  

       symboly Velikonoc, reklamní plakátek 

       k Velikonocům 

 

 

 

2 

- zvládne komunikaci se 

  zákazníkem při obsluze ve 

  vybraných odděleních 

- zahájí konverzaci se zákazníkem, 

  zeptá se na přání 

- přeloţí přání zákazníka, přijme 

  objednávku 

- nabídne zboţí a náhradní zboţí 

- sdělí s politováním, ţe ţádané zboţí 

   není na skladě (pouţívá správně 

  zápor) 

- poradí při rozhodování 

- sdělí cenu, přijme částku 

- nabídne další sluţby (zabalení) 

 

6.Komunikace se zákazníkem při 

    prodeji zboţí daných sortimentních 

    skupin 

    - Témata obchodních rozhovorů: 

    - Chleba a pečivo, cukrovinky, 

    - Ovoce a zelenina, 

    - Mléčné výrobky, 

    - Maso a uzeniny, 

    - Drogistické zboţí, 

    - Školní a psací potřeby, 

    - Hračky a sportovní potřeby, 

    - Elektrotechnika 

    - Názvy zboţí, charakteristika zboţí, 

      druhy, kde se v prodejně nachází, 

      náhradní zboţí 

    - Fráze pro obsluhu zákazníka při 

      prodeji zboţí těchto sortimentních  

      skupin 

    - Další sluţby a doplňující dotazy 

       balení, ap.) 

29 

- vyjmenuje nejvýznamnější  

   mezinárodní   obchodní řetězce na 

   našem trhu 

- vyjmenuje nejvýznamnější světové 

   výrobce dané jazykové oblasti,  

  dodavatelské firmy a jejich výrobky 

  na našem trhu 

7. Státy německé jazykové oblasti 

     - Německo 

     -  Rakousko 

     -  Švýcarsko 

6 
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3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- odhadne význam neznámých  

   výrazů v mluvené řeči      

v pomalejšímu  tempu 

- snáze přeloţí projevy rodilých 

   mluvčích v pomalém tempu na 

   známé téma 

- snáze přeloţí fráze, které se 

   vztahují k běţným tématům 

   veřejného ţivota, jsou-li  pronášeny 

   zřetelně 

- přeloţí jednoduché pokyny 

  zprostředkované technikou ve 

  veřejných budovách – hlášení v  

  obchodním domě 

- správně přeloţí poţadavky 

   zákazníka v očekávaných situacích 

- odhadne přání zákazníka v 

   neočekávaných situacích  

   (stíţnost, reklamace) 

- přeloţí přiměřené projevy 

  přizpůsobené obecně odbornému 

  charakteru (informace o zboţí či 

  prodejně) 

- najde v obecném textu důleţité 

   informace, např. informace o 

   hotelu, informace o městě) 

- přeloţí nápisy a pokyny na  

  orientačních tabulích v hotelu, 

   místním popiskám ve 

   městě, plánu města 

- čte plynule, správně a přeloţí  

   obecně odborné   texty, které  

   obsahují známou slovní  zásobu   

- orientuje se v jednoduchém 

   odborném textu 

- odhadne význam neznámých 

   výrazů v psaném krátkém 

   odborném textu 

- samostatně zformuluje vlastní 

   myšlenky ve formě krátkého 

   ústního sdělení v běţných situacích, 

   v informační kanceláři 

- zdvořile poţádá o vysvětlení cesty 

  k určitému místu, vysvětlí cestu ve 

  městě 

- telefonicky přivolá pomoc v 

Receptivní řečové dovednosti 

       Poslech s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

         

        Čtení s porozuměním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktivní dovednosti 

       Ústní vyjadřování 
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   případě nehody 

- zdvořile poţádá o vysvětlení 

  neznámého výrazu, zopakování 

  dotazu či zpomalení tempa řeči 

- popíše, co se stalo, jak došlo k  

  nehodě 

- telefonicky přivolá pomoc v 

   případě nehody 

- zdvořile poţádá o vysvětlení 

  neznámého výrazu, zopakování 

  dotazu či zpomalení tempa řeči 

- popíše, co se stalo, jak došlo k  

  nehodě 

- vystoupí veřejně – přednese krátké,  

  předem nacvičené vystoupení na 

  téma vztahující se ke kaţdodennímu 

  ţivotu, vysvětlí své plány a jednání 

- pohotově reaguje v běţných a 

  předvídatelných situacích v  

  prodejně při obsluze zákazníka 

- reaguje v náročnějších, ale 

  předvídatelných situacích v 

  restauraci 

 - samostatně zformuluje vlastní 

  myšlenky ve formě rozsáhlejšího  

  písemného sdělení 

- písemně odpoví na inzerát s  

  nabídkou zaměstnání 

- napíše úřední dopis 

- napíše vlastní strukturovaný  

  ţivotopis 

 

 

- vhodně pouţívá odbornou slovní 

  zásobu a  sloţitější fráze 

- pohotově ovládá a správně pouţívá 

  tvoření slovní zásoby – odvozování, 

  skládání, atd. 

- správně pouţívá přiměřené 

  gramatické prostředky v rámci  

  komunikačních situací – stupňování 

  příslovcí a podmiňovací způsob 

- při vyjadřování pouţívá souvětí  

  podřadné (vedlejší věty), 

- v písemné komunikaci uplatňuje 

  správnou grafickou podobu jazyka, 

  dodrţuje pravopisnou normu 

- samostatně sestaví formálně i  

  obsahově správný text na základě 

  osnovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Písemné vyjadřování 

       

 

 

 

 

 

 

 

   

Jazykové prostředky 

        Slovní zásoba a její tvoření 

 

 

 

        Gramatika 

        ( Zvukové prostředky jazyka, 

         tvarosloví a větná skladba) 

 

 

 

        Grafická podoba jazyka a pravopis 

 

 

         Stylistika a sloh 
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- přeloţí přiměřený odborný text 

  (návod na obalu) 

- vhodně pouţívá překladové  

   slovníky 

- vyhledává informace na internetu 

Získávání informací 

        Techniky překladu 

        Práce se slovníkem – členění hesel, 

        Synonyma, antonyma 

 

- pojmenuje cestovní doklady a další 

   potřeby 

- pojmenuje oblečení na cesty včetně 

  charakteristiky 

- správně vyjádří, kam jede na  

  dovolenou, kde se nachází a kudy 

  vede trasa 

- vyjádří, kde se můţe ubytovat, 

  objedná ubytování 

- vypráví, co o dovolené dělal 

- přivolá pomoc v případě nehody, 

  stručně popíše, jak k ní došlo 

1. Cestování 

     - Cestovní potřeby a doklady 

     - Oblečení na cesty, toaletní potřeby 

     - Cíl dovolené 

     - Ubytování o dovolené 

     - Průběh dovolené 

     - Nehoda 

 

 

 

6 

-  vyjádří, kde lidé bydlí a kde pracují 

-  pojmenuje významné budovy ve 

    městě 

- zeptá se na cestu s pomocí plánku 

- vysvětlí cestu ve městě s pomocí  

  plánu 

2. Ve městě 

     - Pamětihodnosti a zajímavosti města 

     - Veřejné budovy 

     - Odkud, kudy, kam 

 

6 

- zvládá komunikaci se zákazníkem 

- komunikuje se zákazníkem při 

  obsluze v jednotlivých odděleních 

- zdvořile se zeptá na přání 

- nabídne zboţí a náhradní zboţí 

- poradí zákazníkovi při rozhodování 

- sdělí cenu, přijme platbu kartou i v  

   hotovosti ,v cizí měně, rozmění 

- nabídne další sluţby (úpravy 

   oděvů) 

- při konverzaci se zákazníkem 

   pouţívá věty  v podmiňovacím  

  způsobu 

- zvládá komunikaci se zákazníkem 

  při vyřizování stíţností a reklamaci 

  zboţí 

- blíţe charakterizuje zboţí ve  

  srovnání s jiným zboţím pomocí 

  stupňovaných  přídavných jmen a  

  příslovcí 

- pracuje s informacemi uváděnými 

  výrobcem a dokáţe informaci z  

  obalu zprostředkovat zákazníkovi 

3. Komunikace se zákazníkem při  

    prodeji zboţí daných sortimentních  

    skupin 

    - Témata obchodních rozhovorů: 

    - Koření, Lahůdky, Koţená galanterie a  

    - Koţené zboţí, Nápoje, Textil a oděvy 

    - Domácí potřeby (sklo, keramika) 

    - Názvy zboţí, charakteristika zboţí, 

      druhy, kde se v prodejně nachází, 

      náhradní zboţí 

   -  Fráze pro obsluhu zákazníka při  

       Prodeji zboţí  těchto sortimentních 

       skupin 

    - Další sluţby a doplňující dotazy 

      (balení, apod.) 

    - Vyřizování reklamace –  fráze 

    - Charakteristika zboţí v jednotlivých 

      prodejnách 

 

30 

- zhodnotí vlastní vzdělávací cestu,  

  pojmenuje školu a orientuje se v 

  českém školském systému 

- vyhledá informace o pracovních  

4. Komunikace k pracovnímu 

    uplatnění 

    - Vzdělávání 

    - Zaměstnání 

10 
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  nabídkách 

- připraví odpověď na nabídku  

  zaměstnání, napíše ţádost o místo 

- sestaví vlastní strukturovaný  

  ţivotopis 

    - Motivační dopis (Úřední dopis,  

       příslušné obraty, forma a úprava 

       dopisu) 

    - Ţivotopis (Forma, obsah a struktura, 

      kultura písem. projevu) 

- zopakuje a upevní osvojené 

  dovednosti 

- pohotově a správně pouţívá  

  osvojené fráze 

- při konverzaci se zákazníkem 

  pouţívá věty v podmiňovacím 

  způsobu 

- nabídne další sluţby 

- správně pojmenuje zboţí příslušné 

  sortimentní skupiny, stručně a 

  srozumitelně informuje o  

  vlastnostech zboţí 

5. Základní fráze v oboru 

    - Fráze pro obsluhu zákazníka (zdvořilý 

      dotaz na přání, nabídka zboţí a 

      náhradního zboţí, pomoc při  

      rozhodování, udání ceny, příjem 

      platby kartou i v hotovosti, v cizí 

      měně) 

    - Další sluţby ((balení zboţí, úpravy  

      oděvů) 

    - Zboţí příslušné sortimentní skupiny a  

      jeho vlastnosti 

 

12 

 

Učebnice: TKADLEČKOVÁ, Carla, TLUSTÝ, Petr. GENAU! 1, 2. 1. vyd. Praha: Klett,  

                  2010. 

     

Vypracovala: PhDr. Marie Kaprálová 
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Název ŠVP:  PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/ 64,5  

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Konverzace  v cizím jazyce prohlubuje způsobilost ţáků k  

uţívání  jazyka, pohotovým reakcím v situacích běţného 

rodinného, společenského, kulturního i pracovního ţivota. Vede 

k získávání jistoty v osvojování cizího jazyka a vytvoření 

návyků samostatného dorozumívání v běţných řečových 

situacích. 

Výuka podporuje rozvoj kognitivních znalostí ţáka a rozšiřuje 

jeho celkový rozhled o společnosti, napomáhá k rozvíjení 

osobnosti. 

Charakteristika učiva Výuka je zaměřena na zvládnutí obecné slovní zásoby a 

konverzace na témata jak z oblasti osobní , tak i  z oblasti 

veřejné. Získané dovednosti pomáhají ţákovi uplatnit se ve 

společnosti a na trhu práce. 

Při výuce se pouţívají tématicky zaměřené texty, především 

z různých časopisů. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k německému jazyku 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti 

- byli ochotni se stále zdokonalovat v cizím jazyku. 

 

Strategie výuky Základní výukovou metodou pro konverzační témata je aktivní 

opakování slovní zásoby, práce s textem, či názornými 

pomůckami, rozhovory a samostatná vystoupení  ţáků. 

Prioritou je samostatné vyjadřování ţáků. 

Kritéria hodnocení ţáků Hodnotí se komplexní řečové dovednosti. Znalosti a dovednosti 

jsou průběţně prověřovány ústně a především prakticky. 

V ústním projevu se hodnotí zvuková stránka jazyka, lexikální 

rozsah, správná aplikace probraných  témat. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence – ţáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit 

k účelu jednání a v uvedených komunikačních situacích, 

formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, jsou schopni 

aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení druhých, 

respektovat jejich názory, vytvářejí jednoduché texty na běţná 

témata, dokáţí se učit, vyhodnocovat vlastní výsledky a 

odhalovat vlastní nedostatky a napravovat je, ţáci jsou vedeni 

k práci ve skupině i v týmu, společně se podílet na realizaci 

úkolu, zodpovědně plnit zadané úkoly, určit jádro problému, 
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aktivně získávat informace potřebné k jeho řešení, volit vhodné 

prostředky a strategie řešení. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – ţáci budou schopni se 

přiměřeně vyjadřovat k probraným komunikačním situacím, 

výuka podporuje rozvoj kognitivních znalostí ţáka a rozšiřuje 

jeho celkový  rozhled o společnosti, napomáhá rozvíjení jeho 

osobnosti , ţák formuluje své názory a postoje, je  schopen 

vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, ţák je 

schopen pracovat samostatně a v týmu. 

 

Rozpis učiv a  výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 16,5 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák: 

- odhadne význam neznámých výrazů 

   v mluvené řeči, pokud je mu  

   známo téma a sdělení se můţe 

   zopakovat 

- přeloţí projevy rodilých  

  mluvčích na známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují 

  k běţným tématům osobního i  

  veřejného ţivota, jsou – li  

  pronášeny zřetelně 

- přeloţí jednoduché pokyny 

  zprostředkované technikou v  

  soukromí i ve veřejných budovách 

- odhadne význam neznámých 

   výrazů 

- přeloţí přiměřený text, určí 

  téma a klíčová slova 

- pohotově najde v obecném textu 

  důleţité informace  

- samostatně zformuluje vlastní  

  myšlenky ve formě rozsáhlejšího 

  sdělení v běţných situacích  

  osobního i veřejného charakteru 

- vystoupí veřejně – přednese 

  souvislejší, předem nacvičené 

  vystoupení na téma vztahující se 

  k uvedeným tématickým celkům 

- pohotově reaguje v běţných 

  a předvídatelných situacích 

- vhodně pouţívá slovní zásobu v  

  rozsahu daných komunikačních  

  situací a tématických okruhů 

       

 

      - Moje rodina, příbuzenské vztahy 

        

       - Co si přejete? 

 

       - Co koupíme? 

 

       - Dobře poradit, dobře nakoupit 

        

        

        

       

 

      4 

 

      4      

 

      4 

 

      4,5 
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3. ročník                                                                                           Počet hodin: 48 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

Ţák/ţákyně: 

- odhadne význam neznámých výrazů 

   v mluvené řeči, pokud je mu  

   známo téma a sdělení se můţe 

   zopakovat 

- přeloţí projevy rodilých  

  mluvčích na známé téma 

- přeloţí fráze, které se vztahují 

  k běţným tématům osobního i  

  veřejného ţivota, jsou – li  

  pronášeny zřetelně 

- přeloţí jednoduché pokyny 

  zprostředkované technikou v  

  soukromí i ve veřejných budovách 

- odhadne význam neznámých 

   výrazů 

- přeloţí přiměřený text, určí 

  téma a klíčová slova 

- pohotově najde v obecném textu 

  důleţité informace  

- samostatně zformuluje vlastní  

  myšlenky ve formě rozsáhlejšího 

  sdělení v běţných situacích  

  osobního i veřejného charakteru 

- vystoupí veřejně – přednese 

  souvislejší, předem nacvičené 

  vystoupení na téma vztahující se 

  k uvedeným tématickým celkům 

- pohotově reaguje v běţných 

  a předvídatelných situacích 

- vhodně pouţívá slovní zásobu v  

  rozsahu daných komunikačních  

  situací a tématických okruhů 

       

      - V prodejně  

 

       

      - Jídlo a pití 

 

 

 

     - Prodejní jednotky 

 

 

 

     - Komunikace se zákazníkem 

 

 

     - Zboţí různých sortimentních skupin 

 

 

     - Pracovní uplatnění 

        

       

9 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

5 

 

Učebnice: TKADLEČKOVÁ, Carla, TLUSTÝ, Petr. GENAU! 1, 2. 1. vyd. Praha: Klett,  

                  2010. 

 

Vypracovala:  PhDr. Marie Kaprálová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 3/98 

Platnost od: 1. 9. 2009 

Učební osnova předmětu 

 

OBČANSKÁ NAUKA 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivnění 

hodnotové orientace ţáků a k tomu, aby se z nich stali 

informovaní aktivní občané demokratického státu. Vede ţáky 

k odpovědnosti vůči sobě  i společnosti a k pochopení významu 

jednotlivých probíraných disciplín pro řešení různých ţivotních 

situací . Učí ţáky vyjádřit svůj názor, ale i přijmout názor 

druhých a polemizovat s lidmi jinak smýšlejícími, kriticky 

myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, 

ve kterém ţijí. 

Charakteristika učiva Vychází z obsahového okruhu RVP 65-51-H/01 Kuchař – 

číšník Společenskovědní vzdělávání a Estetické vzdělávání -   

3. tematického celku Kultura ( kultura národností na našem 

území, společenská kultura – principy a normy kulturního 

chování, společenská výchova). Učivo je vybráno ve vztahu 

k profilu absolventa. Je rozděleno do oblastí - Člověk 

v lidském společenství, Člověk jako občan, Člověk a právo, 

Člověk a hospodářství ( vzhledem k tomu, ţe v tomto oboru 

vzdělání probíhá souběţně výuka předmětu ekonomika, není 

zařazena do tohoto celku  problematika: trh a jeho fungování, 

hledání zaměstnání, sluţby úřadu práce, nezaměstnanost , 

rekvalifikace, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, 

povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele, druhy škod, 

předcházení škodám a odpovědnost za ně, mzda časová a 

úkolová, daně, daňové přiznání a sociální a zdravotní pojištění; 

z části jsou navíc uvedená témata řešena v oblasti Člověk a 

právo)  a Česká republika, Evropa a svět  

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby  ţáci: 

- pochopili postavení  člověka v lidském společenství 

- preferovali demokratické hodnoty, přístupy a občanské 

postoje před nedemokratickými  

- chápali okolní svět, kriticky posuzovali skutečnost kolem 

sebe, přemýšleli o ní, tvořili si vlastní úsudek a nenechali 

se jakkoli manipulovat 

- oprostili se ve vztahu k druhým lidem od předsudků, 

intolerance, rasismu, etnické, náboţenské a jiné 

nesnášenlivosti 

- rozvíjeli zdravý ţivotní styl, a pochopili, ţe i oni jsou 

nedílnou součástí přírodního dění světa, za jehoţ 

budoucnost nesou odpovědnost 
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Strategie výuky Celkově je učivo rozlišeno do tří postupných ročníků ( první, 

druhý, třetí), s jednohodinovou týdenní dotací ( roční varianta 

33, 33, 32 hodin ). Výuka navazuje na výstupní vědomosti a 

dovednosti ţáků z dosaţeného základního stupně vzdělání a 

rozvíjí je vzhledem k jejich společenskému a profesnímu 

zaměření. Uţívá převáţně dialogických metod a důraz je kladen 

na schopnost ţáka hodnotit získané informace z různých 

informačních zdrojů, kultivovaně  se vyjadřovat, argumentovat, 

ale zároveň naslouchat názorům druhých a uplatňovat týmovou 

práci. 

Vyuţívá exkurzí, přednášek, společenských a vzdělávacích 

aktuálních projektů a nabídek různých institucí.  

Kritéria hodnocení ţáků V základní podobě se vychází z pětistupňové klasifikace 

stanovené Pravidly pro hodnocení vzdělávání ţáků školy. Ţáci 

se hodnotí z ústního  a písemného projevu. Významnou 

součástí hodnocení je samostatná tvůrčí činnost, aktivní přístup 

při řešení problémových situací, aplikace  získaných znalostí a 

dovedností z ostatních předmětů, osobní přínos k aktualizaci 

učiva a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor na probíranou 

tematiku. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Předmět rozvíjí zejména tyto kompetence: 

- občanské kompetence a kulturní podvědomí   

Ţák má odpovědné, samostatné, aktivní a iniciativní jednání 

uznává hodnoty a postoje podstatné pro ţivot v demokratické 

společnosti: 

- dodrţuje zákony a práva, uvědomuje si povinnosti,    

     respektuje osobnost jiných lidí                           

- jedná v souladu s morálními principy 

- zajímá se o politické a kulturní dění 

- dovede kriticky přistupovat k pramenům informací 

- není mu lhostejný charakter ţivotního prostředí 

- uvědomuje si vlastní a národní identitu 

- komunikativní kompetence 

- ţák je schopen se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání 

-   logicky a srozumitelně formuluje své myšlenky, názory     

     a postoje 

-   je schopen aktivně diskutovat, porozumět sdělení  

    druhých a respektovat jejich názory 

- personální kompetence   

       -   ţák reálně posoudí své fyzické a duševní moţnosti 

       -   odhadne důsledky svého chování a jednání 

       -   umí vyhodnocovat své vlastní výsledky, odhalovat  a    

            napravovat své nedostatky 

       -   dokáţe přijmout kritiku 

-  sociální kompetence 

-   ţák dokáţe pracovat v týmu, odpovědně plní úkoly 

-   osobní iniciativou se snaţí zlepšit pracovní a ţivotní    

     podmínky 

-    učí se přispívat k vytváření vstřícných mezilidských  

     vztahů, odstraňování diskriminace, řešení konfliktů 
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- další kompetence 

         -    ţák  řeší moţné pracovní i mimopracovní problémy 

         -    vyuţívá prostředků informačních a komunikačních  

               technologií 

          -   má přehled o svém uplatnění na trhu práce, právech a  

              povinnostech zaměstnance i zaměstnavatele 

          -   vytváří si potřebu získávat nové vědomosti a     

              dovednosti k rozvoji dalších odborných aktivit 

Předmětem prolínají tato průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- ţák bude mít vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a 

schopnost morálního úsudku 

- bude schopen hledat kompromisy mezi osobní svobodou a 

odpovědností a bude kriticky tolerantní  

- bude mít potřebnou míru mediální gramotnosti, aby byl 

schopen odolávat myšlenkové manipulaci 

- dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a 

kontroverzních otázkách a hledat kompromisní řešení 

Člověk a životní prostředí 

- ţák chápe postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na 

jeho zdraví a ţivot 

- pochopí souvislosti mezi různými jevy v prostředí a 

lidskými aktivitami na lokální, regionální i globální 

úrovni 

- ţák je veden k pochopení uvědomit si nutnost 

zodpovědného přístupu k ţivotnímu prostředí v osobním a 

profesním jednání 

Člověk a svět práce 

- ţák je veden k tomu, aby si uvědomil zodpovědnost za 

svůj vlastní ţivot a význam vzdělání pro ţivot 

- je motivován k aktivnímu pracovnímu ţivotu a úspěšné 

kariéře 

- ţák je veden k tomu, aby byl schopen uvědoměle 

dodrţovat pracovní povinnosti, vycházet s budoucími 

kolegy a nadřízenými a podílet se na fungování 

demokratických zásad i na pracovišti 

Informační a komunikační technologie 

- ţák je veden k zdokonalování schopnosti efektivně   

       vyuţívat prostředků informačních a komunikačních    

       technologií  v běţném ţivotě i v rámci přípravy na své  

       budoucí povolání 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 

- charakterizuje současnou českou    

  společnost, popíše její strukturu 

- vysvětlí sociální nerovnost a   

  chudobu 

- vysvětlí funkci kultury, vědy a  

  umění 

- aplikuje zásady slušného chování  

   v běţných ţivotních situacích 

- uvede jaká práva a povinnosti pro  

  něho vyplývají z jeho role v rodině,  

  ve škole a na pracovišti 

- uvede postupy, jimiţ lze do jisté  

  míry řešit sociální problémy a  

  popíše, kam se můţe obrátit člověk  

  ve sloţité sociální situaci 

- rozliší pravidelné a nepravidelné  

  příjmy a výdaje a dokáţe sestavit  

  rodinný rozpočet tak, aby nebyl  

  deficitní, popř. uvede, jak naloţit  

  přebytkovým rozpočtem domácnosti 

- posoudí klady i zápory  

  sluţeb nabízených jednotlivými  

  peněţními ústavy a jinými subjekty  

  a jejich moţná rizika 

- rozezná zjevné manipulativní  

  postupy a objasní způsoby  

  ovlivňování veřejnosti např.  

  mediální masáţ  atd. 

- objasní význam solidarity a dobrých  

  vztahů v komunitě  

- zaujme své stanovisko  

  k pozitivům i problémům  

  multikulturního souţití, objasní  

  příčiny migrace lidí 

- posoudí, kdy je v praktickém ţivotě   

  porušována rovnost pohlaví a  

  dokáţe vysvětlit rovnocennost obou  

  pohlaví 

- objasní postavení církví a věřících  

   v ČR a na základě poznatků o úloze  

  víry v ţivotě člověka je schopen  

  obhajovat  potřebu tolerance  

  k lidem jiné víry i nevěřícím 

- vysvětlí moţnost zneuţití duchovní  

  závislosti a objasní nebezpečnost  

1. Člověk v lidském společenství 

     - lidská společnost 

     - současná česká společnost, společenské     

       vrstvy, elity a jejich úloha 

     - sociální nerovnost, chudoba v současné    

        společnosti 

     - kultura hmotná a duchovní, kultura   

        národností na našem území 

     - společenská kultura, principy a normy   

       společenského chování 

     - pravidla slušného chování, kvalita   

  mezilidských vztahů, komunikace,   

  zvládání konfliktů   

  (odpovědnost, slušnost, optimismus a  

  dobrý vztah k lidem jako základ  

  demokratického souţití v rodině i širší  

   komunitě) 

- rodina a její význam, vztahy mezi   

  generacemi 

  - rozhodování o finančních záleţitostech   

      jedince a rodiny – hospodářský ţivot     

      rodiny, rodinný rozpočet 

  - řešení krizových finančních situací,    

      sociální zajištění občanů 

   - vrstevnické a jiné skupiny, vztahy  

      v těchto skupinách – přátelství, šikana,  

      falešné kamarádství                    

    - komunita, sousedství, dav, publikum,    

       populace, veřejnost  

   - rasy, etnika, národy, národnosti 

   - majority a minority ve společnosti,    

      klady vzájemného obohacování a  

      problémy multikulturního souţití           

      ( genocida v době 2. sv. v. – Slovanů,  

      Romů, Ţidů a politických odpůrců)  

      migrace v současném světě, migranti,  

      azylanti 

    - postavení muţů a ţen v rodině a ve  

       společnosti 

 - postavení ţen v současném světě  

    v jednotlivých státech 

 - víra, atheismus, náboţenství a církve,  

    náboţenská hnutí a sekty, náboţenský  

    fundamentalismus, extremismus a  

    terorismus 

     

33 
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  některých náboţenských sekt a  

  náboţenského fundamentalismu 

 

 

 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- charakterizuje základní hodnoty a   

  principy demokracie a objasní její    

  fungování a problémy 

- objasní význam lidských a   

  občanských práv 

- vysvětlí, kam se obrátit, jsou-li  

  lidská práva ohroţena  a popíše  

  způsoby, jak lze ohroţená lidská  

  práva obhajovat 

- kriticky přistupuje k masovým  

  médiím, vyuţívá jejich nabídky, ale  

  dokáţe odhadnout, kdy se jedná o   

  snahu ovlivnit veřejné mínění např.  

  zpravodajstvím, komentáři,  

  reportáţemi, reklamou atd. 

- charakterizuje  současný český  

  politický systém, objasní úlohu  

  politických stran, význam   

  svobodných voleb a občanské  

  angaţovanosti 

- uvede příklady funkcí obecní a  

  krajské samosprávy 

- vysvětlí na praktických příkladech,  

  jaké projevy je moţno nazvat  

  politickým radikalismem,  

  extremismem ( rasismem,  

  neonacismem, nacionalismem...) 

- vysvětlí nepřijatelnost uţívání  

  neonacistické symboliky a  

  propagace hnutí omezujících práva  

  a svobody lidí 

- uvede příklady občanské aktivity ve  

  svém regionu, vysvětlí, co se  

  rozumí občanskou společností 

- diskutuje o vlastnostech, které by  

  měl mít občan demokratického  

  státu 

1. Člověk jako občan 

    - základní hodnoty a principy demokracie 

    - lidská práva, jejich obhajování, veřejný 

      ochránce práv 

    -  práva dětí 

    - svobodný přístup k informacím, masová 

      média a jejich funkce, kritický přístup 

      k médiím 

   - stát, český stát, státní občanství ČR a jeho 

     nabývání 

    - česká ústava, politický systém v ČR 

    - struktura veřejné správy, obecní a  

      krajská samospráva 

    - politika, politické ideologie 

    - politické strany, volební systémy a volby 

    - politický radikalismus a extremismus,  

      současná česká extremistická scéna a její 

      symbolika, mládeţ a extremismus 

    - teror, terorismus 

    - občanská společnost, občanská  

      participace 

    - občanské ctnosti potřebné pro  

      demokracii a multikulturní souţití 

 

 

19 

 

 

 

- vysvětlí pojem právo, právní stát,  

  uvede příklady právní ochrany 

- objasní způsobilost člověka   

2. Člověk a právo 

    - právo, právní stát, spravedlnost 

    - právní řád, právní ochrana občanů,  

      právní vztahy 

14 
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  k právním úkonům a trestní  

  odpovědnost 

- popíše jaké závazky vyplývají z 

  běţných smluv a vlastnického  

  práva 

- dokáţe obhájit své spotřebitelské  

  zájmy 

- vysvětlí práva a povinnosti     

  vyplývající ze vztahu mezi rodiči a  

  dětmi a  mezi manţeli a doplní, kde  

  můţe v této oblasti hledat   

  informace nebo získat pomoc při  

  řešení uvedených problémů 

- objasní postupy vhodného jednání  

  stane-li se svědkem sociálně  

  patologických jevů nebo  

  kriminálního jednání 

- popíše soustavu soudů v ČR a    

  činnost orgánů činných v trestním   

  řízení, soudů, advokacie a notářství 

    - občanské právo – vlastnictví, právo  

      v oblasti duševního vlastnictví; smlouvy, 

      odpovědnost za škodu 

    - rodinné právo 

    - trestní právo – trestní odpovědnost,  

      tresty a ochranná opatření, orgány činné  

      v trestním řízení 

    - kriminalita páchaná na dětech a  

      mladistvých; kriminalita páchaná  

      mladistvými 

    - soustava soudů v ČR 

    - notáři, advokáti a soudci 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- vyhledá nabídky zaměstnání,     

  kontaktuje případného   

  zaměstnavatele a úřad práce,  

  prezentuje své pracovní dovednosti  

  a zkušenosti 

- rozliší legální a nelegální postupy  

  získávání majetku 

- posoudí klady i zápory sluţeb  

  nabízených jednotlivými peněţními  

  ústavy a jinými subjekty a jejich  

  moţná rizika 

- uvede postupy, jimiţ lze do jisté   

  míry řešit sociální problémy a  

  popíše, kam se můţe obrátit člověk  

  ve sloţité sociální situaci 

1. Člověk a hospodářství 

    - trh práce, profesní kariéra  

    - majetek, jeho nabývání, racionální   

      ekonomické rozhodování 

    - zodpovědné hospodaření s majetkem,     

      ukládání peněz; pojištění 

    - sluţby peněţních ústavů 

    - sociální politika státu, státní sociální    

      podpora  

    - daně a jejich rozdělení 

7 

 

 

 

- popíše státní symboly ČR a některé   

  národní tradice 

- vysvětlí význam událostí, které se  

  pojí se státními svátky a  

  významnými dny ČR nebo  

  Československa 

- v návaznosti na znalosti z učiva  

  dějepisu vysvětlí význam  

  jednotlivých mezníků   

2. Česká republika, Evropa a svět 

    - české státní a národní symboly, národní     

      tradice 

    - významné mezníky československé a  

      české státnosti 

    - vznik Československa 1918 

    - Mnichov  1938 

    - okupace Německem 1939 – 45 

    - II. světová válka 

    - poválečný vývoj, kom. reţim a jeho   

25 
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  československé a české státnosti 

- objasní formy a způsoby boje  

  československých občanů za  

  svobodu a vlast, uvede některé    

  významné osobnosti a vysvětlí  

  význam jejich činnosti 

- vysvětlí nacistické snahy o likvidaci     

  českého národa v letech 1939 –      

  1945, v souvislosti s uvedenou    

  problematikou objasní  pojmy   

  holocaust a genocida Romů 

- popíše u nás persekuce občanů,  

  které komunistický reţim u nás  

  označil za své nepřátele za     

  komunistického reţimu 

- vysvětlí pojmy „praţské jaro“,  

  normalizace, „sametová revoluce“ 

- objasní příčiny, průběh a následky  

  rozpadu Československa 

- objasní postavení ČR v Evropě a  

  v soudobém světě 

- charakterizuje soudobé cíle EU a  

  posoudí ze svého pohledu mladého  

  člověka ţijícího v jednom  

  z členských států její politiku a  

  přínos  našeho členství pro ČR 

- uvede příklady projevů globalizace,  

  debatuje o jejich důsledcích  

- své názory doloţí různými  

  podklady z oblasti masmédií –  

  hlavně deníky, časopisy, ale i  

  internet 

- popíše funkci a činnost OSN a  

  NATO 

- popíše rozčlenění soudobého světa  

  na civilizační sféry a civilizace,  

- vysvětlí zapojení ČR do  

  mezinárodních struktur a podíl naší  

  republiky na jejich aktivitách   

- zaujme stanovisko v některých  

  případech k různorodým  

  informacím na stejný problém 

- vysvětlí s jakými konflikty a  

  problémy se potýká soudobý svět,  

  jak jsou řešeny a debatuje o jejich  

  dalším pravděpodobném vývoji,   

  popř. o moţnostech jejich řešení  

  z pohledu ţáka 

      proměny 

   - okupace v srpnu 1968 a normalizace 

   - listopad 1989 a budování dem. pořádku;   

     rozdělení Československa 1.1.1993;    

     vznik ČR a SR 

   - současná ČR a její postavení v soudobém   

     světě 

   - evropská integrace, zapojování ČR do EU 

   - globální problémy soudobého světa    

     (populační exploze, nedostatek pitné vody  

     a potravin, vyčerpání přírodních zdrojů,  

     znečištění a degradace prostředí,  

     bezpečnost lidí- terorismus, kriminalita,  

     násilí, jaderné a ekologické katastrofy,  

     války, nekontrolovaný rozvoj techniky,  

     morální slepota, tj. 

   - globalizace a její důsledky 

   - NATO, armáda ČR 

   - světové velmoci, vyspělé státy, rozvojové   

     země 

   - ohniska napětí a bojů v soudobém světě,   

     úloha OSN, mezinárodní solidarita a  

     pomoc 
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Učebnice: VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště 1. 1. vyd. Praha:  

                 SPN, 1999. 

                 VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště 2. 1. vyd. Praha:  

                 SPN, 2002. 

                 DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště 3. 1. vyd. Praha:  

                 SPN, 2004. 

                 DUDÁK, Vladislav, MAREDA, Richard a PARKAN, František. Občanská nauka  

                 pro střední odborná učiliště.1. vyd. Praha: SPN, 2003. 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Šamanová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ –  SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 3/98 

Platnost od: 1.9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

MATEMATIKA 

 
Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je předat ţákům: 

- efektivní numerické počítání, odhadování výsledků 

- pouţívání a převádění běţně uţívaných jednotek 

- utváření kvantitativních a prostorových vztahů 

- vytváření úsudků a řešení problémů 

- srozumitelnou argumentaci a schopnost správně pracovat 

  s různými informačními zdroji – grafy, tabulky 

- vyuţívání matematických poznatků v praktických úlohách 

- poznatky potřebné v dalším vzdělávání, v praktickém ţivotě 

  a v přípravě k dalšímu studiu 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP  

66 – 51 – H/01 Prodavač - Matematické vzdělávání. 

Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve 

všech třech ročnících studia. 

Ročník                  Okruhy učiva          Týdenní hodinová 

                                                                dotace 
  

1.ročník         Operace s reálnými čísly                        1 

                      Mocniny odmocniny 

                      Výrazy  a jejich úpravy 

                      Práce s daty  

                      Písemné práce a jejich analýza 

 

2.ročník         Řešení rovnic a nerovnic                        1 

                      Planimetrie                       

                      Práce s daty 

                      Písemné práce a jejich analýza 

 

3.ročník         Funkce                                                    1 

                      Řešení rovnic a nerovnic v R                         

                      Výpočet povrchů a objemů těles                    

                      Práce s daty 

                      Písemné práce a jejich analýza                                           

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci: 

- získali důvěru ve své schopnosti a dovednosti 

- ověřovali si výsledky úkolů 

- získali houţevnatost, pracovitost, vlastní úsudek, vlastní 
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  systém při řešení úloh 

- pozitivní vztah k matematice 

- pouţívali poznatky z matematiky v praxi. 

Strategie výuky Základní metody a formy práce jsou: 

- řízený rozhovor učitele s ţáky 

- diskuse se současnou demonstrací na příkladech 

- řešení problémových úloh 

- samostatná práce ţáků při procvičování a opakování učiva 

- práce s dostupnou výpočetní technikou 

- prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky  

  ( PC, dataprojektor,kalkulátor ). 

Kritéria hodnocení ţáků Kriteria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání ţáků SŠ Rokycany. 

- učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu ţáka během 

  vyučovací hodiny 

- prostřednictvím písemných i ústních zkoušek kontroluje 

  připravenost ţáka na vyučování 

- ústní zkoušení se zápisem na tabuli: 1 – 2x za pololetí 

- písemné zkoušení: - ţák vypracuje během kaţdého pololetí 

                                   1 samostatnou hodinovou písemnou práci 

                                   stejná doba je věnována i analýze 

                                   těchto prací 

                                 - ţák během kaţdého pololetí napíše 4 – 6 

                                   písemných prací v časovém rozsahu 

                                   10 – 20 minut. 

Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým.    

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení – pracovat samostatně, efektivně se učit, 

vyhodnocovat dosaţené výsledky, reálně si stanovovat potřeby 

a cíle svého dalšího vzdělávání. 

Matematické kompetence – volit odpovídající matematické  

postupy a techniky,vyuţívat různé formy grafického 

znázornění, vyuţívat získané matematické dovednosti 

v ostatních předmětech a různých ţivotních situacích. 

Kompetence využívat prostředky informačních 

a komunikačních technologií a pracovat s informacemi – 

pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním 

programovým vybavením, pracovat s dalšími prostředky ICT, 

vyuţívat adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi 

pracovat.   

Průřezová témata: 
Informační a komunikační technologie – vyuţívat výpočetní  

techniky pro vyhledávání informací, zpracování a prezentace 

dat pomocí moderních prostředků výpočetní techniky, 

prezentace dat v grafické podobě.  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně: 
 

- provádí aritmetické operace 

  s přirozenými čísly 

- rozlišuje prvočíslo a číslo sloţené 

- uţívá pojem dělitelnosti, znaky 

  dělitelnosti 

- určí největšího společného 

  dělitele a nejmenší společný 

  násobek 

 

- provádí aritmetické operace 

  s celými čísly, uţívá pojem 

  opačné číslo 

- uţívá absolutní hodnotu čísla 

 

- pracuje s různými tvary zápisu 

  racionálních čísel a jejich převody 

- určí řád čísla 

- provádí početní operace se zlomky 

- provádí početní operace 

  s desetinnými čísly včetně 

  zaokrouhlování 

- znázorňuje racionální čísla na 

  číselné ose 

 

- zařazuje číslo do příslušného 

  číselného oboru 

- uţívá pojmy opačné číslo 

  a převrácené číslo 

- znázorňuje reálné číslo nebo jeho 

  aproximaci na číselné ose 

- určuje absolutní hodnotu reálného 

  čísla  a chápe její geometrický  

  význam 

 

- uţívá pojmu poměr, ovládá jeho 

  zápis a výpočet 

- uţívá poměr v reálných situacích 

- uţívá pojmu měřítko a jeho převody 

  v reálných situacích 

- rozlišuje přímou a nepřímou 

  úměrnost 

- pouţívá trojčlenku 

- uţívá pojmu procento a řeší 

  praktické úlohy 

1. Operace s reálnými čísly 

 

    - Přirozená čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Celá čísla 

 

 

 

 

    - Racionální čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Reálná čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Poměr, úměrnost, procentový počet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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- určí mnoţiny výčtem 

  a charakteristickými vlastnostmi 

- provádí základní mnoţinové 

  operace – průnik, sjednocení, rozdíl 

  a doplněk 

- zapisuje a znázorňuje intervaly 

- provádí operace s intervaly – průnik 

  a sjednocení 

 

    - Mnoţiny, intervaly 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

- určuje druhou mocninu 

  a odmocninu pomocí kalkulačky 

- provádí početní operace 

  s mocninami s přirozeným, 

  a celočíselným exponentem 

- vyuţívá zápisu čísla ve tvaru a.10
n
 

- ovládá početní operace 

  s mocninami s racionálním 

  exponentem 

- vyuţívá částečného odmocňování 

  a usměrňování zlomků při úpravě 

  výrazů s odmocninami 

2. Mocniny a odmocniny 

 

 

 

 

 

 

7 

- určuje hodnotu číselného výrazu 

  i výrazu s proměnnou 

- pouţívá pojmy člen výrazu, výraz 

  opačný, koeficient členu výrazu 

- provádí početní operace 

  s mnohočleny ( + , - , x ) 

- pouţívá vzorce pro druhou  

  mocninu dvojčlenu, rozdíl druhých 

  mocnin 

 

- rozkládá mnohočleny na součin 

  uţitím vytýkání a vzorců 

 

- určuje definiční obory lomených  

  výrazů 

- provádí jednoduché početní operace  

  s lomenými výrazy 

 

3. Výrazy a jejich úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Mnohočleny 

 

 

    - Lomené výrazy 

11 

- vyhledává a zpracovává data 

- porovnává data 

- pracuje s údaji vyjádřenými 

  v diagramech, grafech a tabulkách 

- určuje četnost  znaku a aritmetický 

  průměr. 

4. Práce s daty průběţně 
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2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně: 
 

- rozlišuje ekvivalentní 

  a důsledkové úpravy rovnic 

  a nerovnic 

- řeší lineární rovnice a nerovnice 

  o jedné neznámé 

- provádí zkoušky správnosti 

  řešení, zapisuje obory pravdivosti 

- vyjadřuje neznámou ze vzorce 

- řeší jednoduché slovní úlohy 

  pomocí lineárních rovnic 

  a nerovnic o jedné neznámé 

1. Řešení rovnic a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

- správně uţívá pojmy bod, přímka, 

   polopřímka, rovina, polorovina, 

   úsečka, úhly – vedlejší, vrcholové, 

   střídavé, souhlasné 

- dané objekty dokáţe znázornit 

 

- uţívá s porozuměním polohové 

  a metrické vztahy mezi 

  geometrickými útvary v rovině 

 ( rovnoběţnost, kolmost, odchylka  

   přímek, délka úsečky, velikost  

   úhlu, vzdálenost bodů a přímek ) 

 

- určí objekty v trojúhelníku 

   znázorní je a správně uţívá jejich 

   základních vlastností ( strany, 

   vnitřní a vnější úhly, osy stran 

   a úhlů, výšky, těţnice, střední 

   příčky, kruţnice opsané  

   a vepsané ) 

- třídí trojúhelníky 

- sestrojí trojúhelník 

- uţívá vět o shodnosti a podobnosti 

  trojúhelníků  

- určí obsah a obvod trojúhelníka 

- uţívá Pythagorovy věty v úlohách 

 

- řeší praktické úlohy s uţitím 

  trigonometrie pravoúhlého 

  trojúhelníku 

 

- rozlišuje a třídí základní druhy 

  čtyřúhelníků 

- popisuje a správně uţívá jejich  

2. Planimetrie 
 

    - Základní planimetrické pojmy 

      a poznatky 

 

 

 

 

    - Polohové a metrické vztahy mezi  

      geometrickými útvary 

 

 

 

 

 

    - Trojúhelníky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Trigonometrie pravoúhlého 

       trojúhelníka 

 

 

    - Čtyřúhelníky, mnohoúhelníky  

 

 

19 
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  vlastnosti v úlohách početní  

  geometrie 

- určuje obsah a obvod čtyřúhelníků 

 

- pojmenovává, znázorňuje a správně  

  uţívá základní pojmy týkající se 

  kruhu, kruţnice 

- popisuje a uţívá jejich vlastnosti 

- určí obsah a obvod kruhu 

 délku kruţnice 

 

 

 

 

    - Kruh, kruţnice  

 

 

 

 

 

- vyhledává a zpracovává data 

- porovnává data 

- pracuje s údaji vyjádřenými 

  v diagramech, grafech a tabulkách 

- určuje četnost  znaku a aritmetický 

  průměr. 

3. Práce s daty průběţně 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin:   32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně: 
 

- pouţívá různá zadání funkce 

- uţívá pojmů – definiční obor   

  obor funkčních hodnot, hodnota  

  funkce v bodě 

- popisuje vlastnosti funkce 

 

- určuje konstantní a lineární funkci 

- načrtne graf lineární funkce 

- řeší reálné problémy pomocí  

  lineární funkce 

                                                          

 

- pouţívá pojem a vlastnosti 

  přímé a nepřímé úměrnosti 

- načrtne graf funkce 

- řeší reálné problémy pomocí 

  přímé a nepřímé úměrnosti 

1. Funkce 

 

    - Základní poznatky o funkcích 

 

 

 

 

 

    - Konstantní a lineární funkce 

 

 

 

 

 

    - Přímá, nepřímá úměrnost  

 

 

 

9 

 

 

- řeší početně a graficky soustavy 

  dvou lineárních rovnic o dvou 

  neznámých 

- řeší soustavu dvou lineárních 

  nerovnic o jedné neznámé 

  a výsledek znázorňuje na číselné 

  ose 

2. Řešení rovnic a nerovnic v R 9 

 

 

 - určuje vzájemnou polohu bodů, 

   přímek a rovin v prostoru 

- počítá odchylky dvou přímek, 

  přímky a roviny, dvou rovin 

3. Výpočet objemů a povrchů těles 
 

    - Polohové a metrické vztahy mezi 

      geometrickými útvary v prostoru 

14 
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- charakterizuje a načrtává jednotlivá 

  tělesa 

- vypočítá jejich objem a povrch 

- při výpočtech vyuţívá poznatků  

  z planimetrie a z trigonometrie 

  trojúhelníků 

- vyuţívá poznatků o tělesech 

  v praktických úlohách 

- vyuţívá MF tabulek 

 

 

    - Geometrická tělesa v prostoru 

 

      - Kvádr 

 

      - Pravidelný hranol 

 

      - Krychle 

 

      - Jehlan 

 

      - Rotační válec 

 

      - Rotační kuţel  

 

      - Koule  

 

 

 

 

- vyhledává a zpracovává data 

- porovnává data 

- pracuje s údaji vyjádřenými 

  v diagramech, grafech a tabulkách 

- určuje četnost  znaku a aritmetický 

  průměr. 

4. Práce s daty průběţně 

 

Učebnice: CALDA, Emil. Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU 

                 1. – 3. část. 1. vyd. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2003.               

 

Vypracoval: PaedDr. Milan Vít 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/66 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Přírodní vědy (chemie, ekologie, biologie) přispívají 

k hlubšímu pochopení přírodních jevů, pojmů, zákonů, 

formování ţádoucích vztahů k ţivotnímu prostředí. Mají 

umoţnit ţákům proniknout do dějů, které probíhají v ţivé i 

neţivé přírodě. Vlastním cílem je naučit ţáky vyuţívat 

přírodovědeckých poznatků v profesním i odborném ţivotě, 

umět porovnat, popsat a vysvětlit základní přírodní jevy, znát 

základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, 

být schopen přispět k dodrţování zásad udrţitelného rozvoje 

v občanském ţivotě  i odborné praxi, aktivně se podílet na 

ochraně a tvorbě ţivotního prostředí.   

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 66-51-

H/01 – přírodovědné vzdělání. Výuka je dělena do okruhů – 

chemie, ekologie, biologie se zřetelem na jejich provázanost  a 

mezipředmětové vztahy. Ţáci mohou ke své práci pouţívat 

kromě učebnic i některých časopisů (Ekologie, Biologie aj.), 

encyklopedie, webové stránky, učí se samostatně vyhledávat a 

srovnávat informace, vytvářet si vlastní názor. 

Poznatky z předmětu jsou propojovány s odbornými předměty a 

s odborným výcvikem. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci 

- dodrţovali směrnice, předpisy, normy a zákony platné a     

   závazné pro oblast obchodu 

- usilovali o hospodárnost, neplýtvali materiály ani energií 

- váţili si zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého  

  ţivotního prostředí a snaţili se je zachovat pro příští generace 

- byli ochotni sledovat  vědeckotechnický pokrok v různých  

  oblastech výroby  

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech a  

  znalostech zdokonalovat 

- přistupovali k  lidem bez stereotypu a předsudků 

- nedopouštěli se podvodů, zpronevěry nebo korupčního  

  jednání 

- zvaţovali důsledky svého jednání, tedy aby jednali odpovědně 

Strategie výuky Výuka vychází z poznatků přírodních věd a plynule navazuje 

na problematiku dalších odborných předmětů včetně odborného 

výcviku. Klasické vyučovací metody jsou průběţně doplňovány 

problémovými a projektovými úkoly. Ve výuce je vyuţíváno 
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exkurzí, výstav, besed s odborníky, soutěţí. Promyšleně jsou 

začleňovány aktivizující metody, vedoucí ţáky k ověřování a 

praktickým aplikacím, k prohlubování a uplatňování získaných 

vědomostí. Dle moţnosti se vyuţívá audiovizuální technika, 

internet, odborné časopisy, knihy a další informace z oboru. 

Kritéria hodnocení ţáků Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání ţáků. Numerické hodnocení. 

Průběţné slovní hodnocení, ústní a písemné zkoušení dílčích 

témat (cvičení, testy), individuální i skupinové. 

Důraz je kladen na spojování vědomostí, třídění poznatků a 

jejich aplikaci, řešení samostatných úkolů, práci ve skupinách, 

práci v týmu, řešení příkladů z praxe. Učitel zjišťuje a hodnotí 

stupeň osvojení učiva, schopnost aplikovat, stupeň 

samostatnosti, kreativitu, úroveň vyjadřování včetně odborné 

terminologie. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence – ţák se vyjadřuje a vystupuje 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální kompetence – ţák hodnotí své osobní dispozice, 

uvědomuje si vlastní přednosti, moţnosti a nedostatky, vyuţívá 

ke svému učení zprostředkované zkušenosti. 

Sociální kompetence – adaptuje se na pracovní prostředí a nové 

poţadavky, pracuje samostatně i v týmu. 

Aplikace matematických postupů při řešení úkolů – pouţívá 

různé formy grafických znázornění (grafy, tabulky). 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – ţáci jsou vedeni k úctě 

k materiálním a duchovním hodnotám (péče o uţitnou hodnotu 

zboţí). 

Člověk a životní prostředí – ţáci jsou vedeni k ochraně 

ţivotního prostředí (nakládání s odpady, jejich třídění a 

recyklace), k tvorbě zdravého pracovního prostředí, ke 

zdravému ţivotnímu stylu, k dodrţování hygieny výţivy.     
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- porovná fyzikální a chemické     

  vlastnosti látek, metody oddělování  

  směsí, vyuţití v praxi 

- popíše strukturu jádra a obalu 

- zapíše pomoci chemických  

  symbolů a vzorců vybrané prvky a  

  sloučeniny 

- vyjádří sloţení roztoku 

- rozliší základní disperzní  

  soustavy 

 

- popíše charakteristické vlastnosti  

  nekovů a kovů a jejich umístění  

  v tabulce 

 

- popíše vznik chemické vazby 

- vysvětlí podstatu chemické reakce,  

  zapíše jednoduchou reakci  

  chemickou rovnicí, provádí  

  jednoduché chemické výpočty  

- vysvětlí význam působení teploty a 

  dalších faktorů na průběh  

  chemického děje 

1. Obecná chemie 

    - chemické disciplíny, chemická výroba,  

       suroviny     

    - hmota a její formy, klasifikace látek,  

       metody čištění                                                                                                                

    - roztoky 

    - základní částice látek – atomy, molekuly, 

      prvky, sloučeniny 

    - stavba atomu – jádro, obal 

    - protonové a nukleonové číslo, izotopy,  

    - struktura elektronového obalu – pravidla, 

      zápisy 

    - periodická soustava prvků – členění,  

      periodický zákon 

    - chemické vazby – vznik, druhy,  

      elektronegativita, vaznost atomů,  

      vlastnosti látek s  kovovou a kovalentní  

      vazbou 

    - chemický děj 

    - základy termodynamiky 

    - základy kinetiky chemického děje 

    - chemická rovnováha  

    - účinky a šíření nebezpečných látek 

 

 

25 

- vysvětlí vlastnosti anorganických  

  látek 

- tvoří chemické vzorce a názvy  

  anorganických sloučenin 

- charakterizuje vybrané prvky a  

  anorganické sloučeniny a zhodnotí  

  jejich vyuţití v odborné praxi a  

  v běţném ţivotě, posoudí je  

  z hlediska vlivu na zdraví a ţivotní  

  prostředí 

______________________________ 

- charakterizuje základní skupiny  

  uhlovodíků a jejich vybrané  

  deriváty a tvoří jednoduché  

  chemické vzorce a názvy 

- uvede významné zástupce  

  jednoduchých organických  

  sloučenin a zhodnotí jejich vyuţití  

  v odborné praxi a v běţném ţivotě,  

  posoudí z hlediska vlivu na zdraví a  

  ţivotní prostředí 

2. Anorganická chemie 

    - anorganické látky, oxidy, kyseliny,  

      hydroxidy, soli 

    - základní názvosloví anorganických  

      sloučenin 

- vybrané prvky jejich anorganické  

  sloučeniny 

 

 

 

____________________________________ 

3. Organická  chemie 

    - vlastnosti uhlíku 

    - základ názvosloví organických sloučenin 

    - organické sloučeniny v běţném ţivotě a 

      odborné praxi 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

4 
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- charakterizuje biogenní prvky a  

  jejich sloučeniny 

- charakterizuje nejdůleţitější  

  přírodní látky 

______________________________ 

- charakterizuje názory na vznik a  

  vývoj na Zemi 

- vyjádří vlastními slovy základní  

  vlastnosti ţivých soustav 

- vysvětlí význam zdravé výţivy a  

  uvede principy zdravého ţivotního  

  stylu 

- uvede příklad virových a infekčních 

  onemocnění a moţnosti prevence 

______________________________ 

- vysvětlí základní  pojmy a  

  charakterizuje vztahy mezi  

  organismy a prostředím 

- rozliší a charakterizuje abiotické a  

  biotické podmínky ţivota, potravní  

  vztahy v přírodě 

- má přehled o historii vzájemného  

  ovlivňování člověka a přírody,                         

- hodnotí vliv různých činností  

  člověka na ţivotní prostředí 

- charakterizuje vliv ţivotního  

  prostředí na člověka a jeho zdraví  

- uvede příklady chráněných území  

  v regionu a v České republice 

- uvede příklad globálních problémů 

  ţivotního prostředí a moţnosti jejich 

  odstranění  

- charakterizuje přírodní zdroje  

  surovin a energie z hlediska  

  obnovitelnosti 

- orientuje se ve způsobech nakládání 

  s odpady a moţnostech sníţení  

  jejich produkce 

- zdůvodní odpovědnost kaţdého  

  jedince za ochranu přírody, krajiny, 

  ţivotního prostředí  

4. Biochemie 

    - chemické sloţení ţivých organismů 

    - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy,  

      biokatalyzátory. 

____________________________________ 

5. Základy biologie 

    - vznik a vývoj na Zemi 

    - vlastnosti ţivých soustav 

    - rozmanitost organismů a jejich  

      charakteristika 

    - dědičnost a proměnlivost 

    - biologie člověka 

    - zdraví a nemoc 

 

____________________________________ 

6. Základy ekologie 

    - ekologické pojmy, organismus a  

      prostředí,podmínky ţivota v přírodě, 

      koloběh látek v přírodě, potravní vztahy 

    - vývoj člověka, lidská populace,  

      vzájemné vztahy mezi člověkem, lidskou 

      populací a ţivotním prostředím 

    - ekosystémy – stavba, funkce, typy 

    - chráněná území, příroda naší republiky a 

       regionu,    

    - přírodní zdroje – těţba a jejich šetrné     

      vyuţití                                                                                                  

    - obnovitelné a neobnovitelné zdroje látek 

      pro zpracovatelský průmysl 

    - třídění odpadů, recyklace 

    - chemizace prostředí, ropné látky a  

       čistota moří a řek, sniţování produkce 

       skleníkových plynů, ozónová díra 

    - ochrana krajiny a přírody 

    - ţivelné pohromy 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

_________ 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

24 

 

 

 

Učebnice: BANÝR, Jiří, BENEŠ, Pavel. Chemie pro střední školy. Vydání. Praha:  

                 SPN, a.s., 1995. 

                 KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 3. vydání. Praha: SPN, 1993. 

                 KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1993. 

 

Vypracovala: Bc. Růţena Najdenovová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 1/33 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

FYZIKA 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Fyzika patří k předmětům všeobecně vzdělávacím, ale zároveň 

průpravným pro odborné vzdělávání. Svým vzdělávacím 

obsahem úzce souvisí především se vzděláváním chemickým, 

matematickým a vzděláváním v informačních a  

komunikačních technologiích. 

Fyzikální vzdělávání by mělo přispět  k pochopení hmoty ve 

formě látky i fyzikálního pole, jejího vývoje a její struktury. 

Ţáci by měli umět definovat základní fyzikální principy a 

zákony a charakterizovat fyzikální děje. Měli by umět tyto 

principy vyjadřovat vlastními slovy, klást si otázky o okolním 

světě, jeho původu a směřování, vyhledávat relevantní 

informace a také je interpretovat v diskuzi. 

Charakteristika učiva Fyzikální vzdělávání je realizováno v rámci předmětu Základy 

přírodních věd, který se řadí mezi povinné vyučovací předměty. 

Fyzika je vyučována ve druhém ročníku studia, a to 1 hodina  

v týdnu, celkový počet hodin za školní rok je 33. 

Předmět se uskutečňuje zejména formou vyučovacích hodin 

v odborné učebně. Učivo je realizováno v těchto okruzích: 

- mechanika 

- molekulární fyzika a termodynamika 

- elektřina a magnetismus 

- vlnění mechanické a elektromagnetické 

- vybrané partie z optiky 

- fyzika elektronového obalu a atomového jádra 

- vznik a vývoj vesmíru a Sluneční soustavy 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

- aplikovat vědomosti, vytvářet hodnotový systém nejen 

v přírodě, ale i v ţivotě jednotlivce 

- dokázat zaujmout postoj k přírodním jevům, ale i správně 

hodnotit vliv přírody na jednotlivce, umět se orientovat ve 

světě a nepodléhat tendenčním a často nevědeckým výkladům 

objektivní reality 

- třídit poznatky a vytvářet správné preference, odlišovat 

důleţité od nepodstatného 

Strategie výuky Metody a  formy výuky 

Metody a formy výuky jsou uţívány v závislosti na charakteru 

a obsahu učiva. Patří k nim : 

- výklad učiva 

- frontální práce učitele s ţáky 
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- řízený rozhovor učitele s ţáky 

- diskuse ţáků na dané téma 

- prezentace učiva s vyuţitím výukových programů 

- skupinová práce ţáků na zadaných úkolech 

- samostatná práce ţáků při procvičování a opakování učiva 

- práce s dostupnou výpočetní technikou 

- samostatné referáty ţáků 

- prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky (PC, 

dataprojektor, kalkulátor) 

Kritéria hodnocení ţáků - učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu ţáka během 

vyučovací  hodiny 

- prostřednictvím písemných zkoušek kontroluje učitel 

připravenost ţáka na vyučování 

- nedílnou součástí je společný rozbor domácích prací ţáků 

(referáty, krátkodobé projekty, tvorba  prezentací) 

učitel hodnotí skupinovou práci ţáků 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence 

- učitel vede ţáky k věcně správnému, pouţívání terminologie a 

symboliky; vyţaduje slovní komentář při objasnění postupu 

řešení 

- učitel podporuje komunikaci ve skupině 

- ţák se učí srozumitelně formulovat své postupy, formulovat, 

příp. vyvracet námitky 

- ţáci se učí prezentovat své myšlenky v písemné i mluvené 

formě, v grafické podobě s vyuţitím komunikačních 

technologií 

Kompetence k učení 

- učitel zadává ţákům takové úlohy, které vedou k různých 

metodám a formám činností (výklad učiva, studium 

odborných textů, vyhledávání informací v různých zdrojích, 

procvičování získaných dovedností samostatně i ve skupinách) 

- učitel zadává ţákům ke zpracování taková témata, která 

popularizují fyziku, ukazují její význam pro společnost a její 

další rozvoj, seznamují ţáky s některými významnými vědci, 

kteří se zaslouţili o rozvoj fyziky 

- při výuce je učitelem preferováno porozumění fyzikálním 

zákonitostem a jejich uţití před přemírou faktů, která mohou 

být vyhledána z různých zdrojů informací.Ţáci se současně 

učí, jak tyto informace získat a vědomosti rozšířit 

-  učitel vede ţáky k plánování postupů a úkolů vedoucích 

k vyřešení problému v ostatních vyučovacích předmětech a 

reálném ţivotě 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel postupuje od jednodušších problémů ke sloţitějším, 

podporuje různé postupy řešení, zadává různé stupně 

obtíţnosti úloh 

- učitel rozebírá příčiny vzniku chyb v postupu řešení, ţák 

pracuje s chybou 

- pomocí vhodných úkolů, otázek vede učitel ţáka k rozboru 
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problému, plánování postupu řešení, odhadu výsledku řešení a 

pak kritickému zhodnocení všech kroků 

- ţák vyuţívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

- ţák se učí vytvářením fyzikálních modelů abstrahovat 

podstatné vlastnosti popisující fyzikální děje a současně si 

uvědomovat rozdíly mezi fyzikálním modelem a skutečným 

dějem v přírodě 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

- bezpečnost silničního provozu, vliv dopravy na ţivotní 

prostředí 

- vyuţívání zdrojů energie, klady a zápory 

- tepelná izolace 

- globální oteplování Země 

- bezpečné zacházení s elektrospotřebiči 

- pomoc při úrazu elektrickým proudem 

- výroba elektrické energie a její vliv na ţivotní prostředí (vodní 

a tepelné elektrárny) 

- vyuţitelné zdroje energie pro provoz domácnosti 

- způsoby šetření elektrickou energií v domácnostech 

- ochrana zdraví člověka v hlučném prostředí (ochranné 

pracovní pomůcky) 

- význam ultrazvuku v ţivé přírodě 

- elektromagnetické vlnění kolem nás, jeho technické vyuţití 

(rozhlasové a televizní vysílání) 

- jaderné elektrárny u nás a ve světě 

- jaderné katastrofy a jejich vliv na lidský organismus a ţivotní 

prostředí 

- alternativní a obnovitelné zdroje energie 

Informační a komunikační technologie 

- internet jako zdroj informací 

- zpracování prezentace s vyuţitím výpočetní techniky 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- rozhoduje, zda je těleso v klidu nebo 

pohybu v dané vztaţné soustavě, 

chápe relativnost pohybu 

- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný 

pohyb 

- popíše pohyb tělesa s vyuţitím 

fyzikálních veličin jako dráha, 

okamţitá rychlost, průměrná 

rychlost,  čas, tíhové zrychlení 

- rozliší příčiny změn pohybového 

stavu tělesa (Newtonovy pohybové 

zákony) 

- vysvětlí pojem gravitace 

- vysvětlí, kdy těleso koná 

mechanickou práci 

- charakterizuje závislost velikosti 

mechanické práce na působící síle a 

dráze, rozlišuje mezi ušetřením a 

usnadněním práce 

- rozliší jednotlivé druhy mechanické 

energie a uplatňuje zákon zachování 

energie 

- vysvětlí na příkladech platnost 

zákona zachování mechanické 

energie 

- rozliší hydrostatický a atmosférický 

tlak 

- aplikuje Pascalův a Archimédův 

zákon 

1. Mechanika 

- pohyby přímočaré 

- Newtonovy pohybové zákony, síly 

v přírodě, gravitace 

- mechanická práce a energie 

- posuvný a otáčivý pohyb 

- tlak 

    

12 

- vysvětlí význam teplotní roztaţnosti 

látek v přírodě a v technické praxi 

- vysvětlí pojem vnitřní energie 

soustavy (tělesa) a způsoby její 

změny 

- popíše principy nejdůleţitějších 

tepelných motorů 

- popíše přeměny skupenství látek a 

jejich význam v přírodě a 

v technické praxi 

2. Termodynamika 

- teplota, teplotní roztaţnost látek 

- teplo a práce 

- přeměny skupenství 

6 

- popíše elektrické pole z hlediska 

jeho působení na bodový elektrický 

náboj 

- řeší úlohy s elektrickými obvody 

s pouţitím Ohmova zákona 

- popíše princip polovodičových 

3. Elektřina a magnetismus 

- elektrický proud v látkách, zákony 

elektrického proudu 

- magnetické pole elektrického proudu, 

elektromagnetická indukce 

- vznik střídavého proudu 

8 
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součástek s přechodem PN 

- určí magnetickou sílu 

v magnetickém poli vodiče s 

proudem 

- popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich vyuţití v energetice 

- rozliší základní druhy mechanického 

vlnění a popíše jejich šíření 

- charakterizuje základní vlastnosti 

zvuku 

- chápe negativní vliv hluku a zná 

způsoby ochrany sluchu 

- charakterizuje světlo s jeho vlnovou 

délkou a rychlostí v různých 

prostředích 

- řeší úlohy na odraz a lom světla 

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a 

čočkami 

- vysvětlí optickou funkci oka a 

korekci jeho vad 

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření 

4. Vlnění 

- mechanické kmitání a vlnění 

- zvukové vlnění 

- světlo a jeho šíření 

- zrcadla a čočky, oko 

4 

- popíše strukturu elektronového 

obalu atomu z hlediska energie 

elektronu 

- popíše stavbu atomového jádra a 

charakterizuje základní nukleony 

- vysvětlí podstatu radioaktivity a 

popíše způsoby ochrany před 

jaderným zářením 

- popíše princip získání energie 

v jaderném reaktoru 

5. Fyzika atomu 

- model atomu 

- radioaktivita, jaderné záření 

- jaderná energie a její vyuţití 

3 

 

Učebnice: LEPIL, Oldřich, BEDNAŘÍK, Milan a HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika 1 a 2 pro  

                 střední školy. Praha: Prometheus, 1993. 

 

Vypracoval: Mgr. Jiří Šilhánek 
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Název ŠVP: PRODAVAČ -  SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 1/33 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Rozvoj geografického myšlení ţáků, poskytování přehledných 

a cílených informací o soudob. světě, vytváření schopností 

posuzovat a navrhovat řešení a podílet se na rozhodování o 

problémech. 

Charakteristika učiva Obsahem je opakování obecné geografie a poznatků získaných 

na ZŠ, získávání informací o vybraných světadílech a státech 

(Amerika, Afrika, Asie, Austrálie a Evropa – zaměřeno na ČR) 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Získané dovednosti mají umoţnit ţákům přizpůsobivěji 

reagovat na společenský vývoj, změny v hosp. ţivotě a vytvářet 

předpoklady pro uplatnění v prac.a občan. ţivotě 

Strategie výuky Základem výuky je výklad učitele, jsou zařazovány informace, 

rozhovory a samostatná vystoupení ţáků na aktuální 

témata.Uplatňuje se práce s mapou, školními atlasy 

Kritéria hodnocení ţáků Slovně a numericky, na základě slovního a písemného zkoušení 

( testy, čtení mapy, interpretace tabulek). Hodnocení vychází 

z Pravidel pro hodnocení vzdělávání ţáků SŠ Rokycany. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence - vyjadřovat se ústně, písemně, 

zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat hosp. 

problematiku. 

Sociální a personální kompetence - spolupracovat v týmu, 

přijímat odpovědnost za vlastní práci, kladně přistupovat 

k hodnocení svých výkonů. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání  

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- diskutuje o problematice  

   jednotlivých světadílů a států 

- orientuje se na mapě               

1. Opakování  

    - světadíly, oceány,  

    - globální problémy 

    - politická mapa světa 

5 

- podle mapy charakterizuje pří- 

  rodní poměry Evropy 

- objasní politickohospodářské 

  postavení Evropy ve světě 

- popíše hospodářskou a sociální 

2. Evropa – celkový přehled 

    Dělení Evropy 

    Ekonomická integrace Evropy 

    EU – vznik, problematika 

    Severní Evropa – celkový přehled 

12 



Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                               ŠVP Prodavač – smíšené zboží 

84 

  základnu EU 

- podá geografickou analýzu ze- 

  mí uvedených v rozpisu učiva 

- posoudí politické, hospodářské 

  a sociální problémy v zemích 

  střední a východní Evropy 

  

    Švédsko, Finsko, Dánsko, Island 

    Západní Evropa – celkový přehled 

    Francie, Velká Británie, Irsko,Benelux 

    Jiţní Evropa –celkový přehled 

    Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko + 

    ministáty 

    Střední Evropa – celkový přehled 

    Německo, Rakousko, Švýcarsko 

    Polsko, Maďarsko, 

    Jihovýchodní Evropa – celkový přehled 

    Bulharsko, Rumunsko, státy bývalé 

    Jugoslávie 

    Východní Evropa – celkový přehled 

    Rusko – přírodní zdroje, hospodářství 

- podá geografickou analýzu  přírod- 

  ních podmínek ČR 

- objasní a komentuje územní roz- 

  loţení obyvatelstva ČR 

- srovná městská sídla a městský 

  způsob ţivota, uvede klady a zápory 

  urbanizace 

- vysvětlí lokalizační faktory prů- 

  myslové a zemědělské výroby  

3. Česká republika – celkový přehled 

    Poloha, rozloha, povrch, podnebí, 

    vodstvo, územní členění 

    Obyvatelstvo a sídla 

    Struktura hospodářství ČR 

- průmysl 

- zemědělství 

- zahraniční obchod 

- sluţby, rekreace 

14 

- popíše a zhodnotí Plzeňský 

  kraj 

- popíše a zhodnotí vybavení 

  sluţbami vlastní obce nebo 

  okresního města 

- vysvětlí co je regionální po- 

  litika  

4. Vymezení prostoru místní krajiny 

    Plzeňský kraj 

    Region Rokycany 

2 

 

 

Učebnice: SKOKAN, Ladislav, a kol. Hospodářský zeměpis, 1.a 2. díl. 2. vyd. Praha:  

                 Fortuna, 1995. 

                 DEMEK, Jaromír, a kol. Geografie pro střední školy, 1. díl. 1. vyd. Praha: Fortuna,  

                 1999. 

                 MIRVALD, Stanislav. Geografie pro střední školy, 2. díl. 1. vyd. Praha: Fortuna,  

                 1991. 

                 PLUSKAL, Miroslav, a kol. Geografie pro střední školy, 3. díl. 1. vyd. Praha:  

                 Fortuna, 1991. 

                 KASTNER, Jiří, a kol. Geografie pro střední školy, 4. díl. 1. vyd. Praha: Fortuna,  

                 1991. 

 

Vypracoval: Mgr. Miloslav Drnec 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání:  denní 

Počet hodin celkem:  3/98 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem je získat kladný vztah ke zdravému způsobu ţivota a 

pocit radosti  z provádění tělesné činnosti. Vést ţáky k dosaţení 

sportovní a pohybové gramotnosti. Umoţnit větší seberealizaci 

a rozvoj sebevědomí. Ukazuje význam pravidel sportovních 

aktivit v ţivotě jedince a jejich důsledky pro kolektivní cítění.  

Charakteristika učiva Učivo vychází ze vzdělávací oblasti – vzdělávání pro zdraví 

RVP 66-51-H/01. Seznamuje s odbornou terminologií a 

vyuţitím nových   informačních technologií při sportovních 

aktivitách. 

Obsahem výuk TV je teoretická a praktická průprava a nácvik 

vybraných disciplin. Součástí jsou pohybové 

hry spolu s kondičními protahovacími, vyrovnávacími,  

relaxačními a pořadovými cvičeními. Důraz je kladen na 

dodrţování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví.  

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Ţáci budou schopni vhodně se vyjadřovat k probraným  

situacím a jsou schopni vyjádřit svůj názor.Správně hodnotí své 

osobní dispozice a pečují o svůj tělesný rozvoj. Uznávají 

autoritu nadřízených a spolupracují v týmu. 

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci dovedli: 

- rozpoznat co ohroţuje tělesné a duševní zdraví a cíle- 

  vědomě je chránit 

- vnímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné 

   ke kvalitnímu proţití ţivota a znali prostředky, 

  jak své zdraví chránit, zvyšovat tělesnou zdatnost a kulti- 

  vovat svůj pohybový projev 

- pociťovat  radost a uspokojení z prováděné tělesné    

  činnosti 

- preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit 

  v denním reţimu. 

Strategie výuky Vyučování probíhá ve školní tělocvičně, posilovně a ve 

venkovních areálech  ve dvouhodinových blocích. 

Uskutečňuje se skupinovou formou na stanovištích, frontovou 

při nácviku a  hromadnou při opakování naučených prvků. 

Nácvik probíhá od jednoduššího ke sloţitějšímu, důraz je 

kladen na bezpečnost. 

Ve výuce budou vyuţívány i nové informační technologie 

vztahující se k turistice, vodáctví a horolezectví. 



Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III                                                               ŠVP Prodavač – smíšené zboží 

86 

Kritéria hodnocení ţáků Hodnocení ţáků  probíhá podle snahy, přístupu, aktivity, samo- 

statnosti, zvyšování osobní úrovně a dle stanovených limitů. 

Přihlédne se k aktivitě a vztahu ţáka ke sportovním činnostem, 

zapojení do soutěţí v rámci školy, regionu a republiky.  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Osvojení pomůcek informativních a komunikativních 

technologií při sportovních aktivitách a turistice. Rozvoj 

komunikativních dovedností v rámci pouţití sportovní 

terminologie a zásady kulturního chování při sportu. 

Dodrţováním pravidel her a soutěţí, navazovat vstřícné 

mezilidské vztahy. Samostatně plánovat sportovní aktivity 

v kaţdodenním běţném ţivotě. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- chová se tak, aby neohrozil zdraví 

   své ani svých spoluţáků 

-  dodrţuje základní hygienické 

    a bezpečnostní normy 

1. Hygiena a bezpečnost 

    Zásady poskytování PP 

3 

- zvládne rozcvičení  všeobecné 

  a speciální ( abeceda, strečink) 

- uplatňuje základní techniku 

  vybraných atlet. disciplin 

- ovládá pravidla atlet. disciplin 

2. Atletika  

    - Speciální běţecká cvičení - ABC 

    - Fartlek, rovinky, úseky, starty,  

    - Běhy - 100m, 500m (D) 800m (D) 

      1000m (H) , do 15 min. v terénu (H) 

    - Skoky - daleký, vysoký 

    - Vrhy a hody -  koule 4 a 5 kg, granát 

12 

- zlepší se v základní HČJ 

- dává své schopnosti ve prospěch 

  kolektivu 

- řídí se pravidly vybraných her 

- zná základní taktické poţadavky 

- chápe signalizaci rozhodčího 

  a řídí se jí 

- zlepšuje svůj herní projev 

- uvědomuje si  důleţitost kaţdého 

  člena týmu  

3. Sportovní hry 

    - Kopaná - přihrávka, zpracování míče, 

      střelba 

    - Košíková - přihrávka, driblink, střelba, 

      hra 

- Ostatní - florbal, nohejbal, sálová  

kopaná, bruslení, plavání 

13 

- koordinuje své pohyby 

- sestaví jednoduché pohybové  

  vazby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- zná zásady dopomoci a záchrany 

4. Sportovní gymnastika  

    - Akrobacie - kotouly vpřed, vzad, letmo, 

      stoj na hlavě, přemet stranou 

    - Kladina - chůze, skoky( dálkový, nůţ- 

      kový a kadetový) 

    - Nářadí - přeskok, kladina, hrazda 

    - Aerobik 

4 

- respektuje soupeře 

- nezneuţívá svých silových dispozic 
5. Úpoly 

    - Přetahy, přetlaky, pády 

    - Soutěţe 

1 
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- uvědomuje si důleţitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důleţitost relaxace    

6. Tělesný pohybový rozvoj 

    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela- 

      xační, koordinační cvičení  

     

průb. 

- chápe podmínky v horském pro- 

   středí 

- zná zásady bezpečného chování,  

   zásady PP 

- zvládne základní lyţařské doved- 

   nosti, nebo se v nich zdokonalí 

7. Lyţování - kurz 6 - 7 dní 

 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- chová se tak, aby neohrozil zdraví 

   své ani svých spoluţáků 

-  dodrţuje základní hygienické 

    a bezpečnostní normy 

1. Hygiena a bezpečnost 

    Zásady poskytování PP 

3 

- zvládne rozcvičení  všeobecné 

  a speciální ( abeceda, strečink) 

- uplatňuje základní techniku 

  vybraných atlet. disciplin 

- ovládá pravidla atlet. disciplin 

2. Atletika 

   - Speciální běţecká cvičení - ABC 

   - Fartlek, rovinky, úseky, starty,  

   - Běhy - 100m, 500m (D) 800m (D) 

     1000m (H) , do 15 min. v terénu (H)   

   - Běhy na dráze do 3000 m 

   - Skoky - daleký, vysoký - zdokonalování 

   - Vrhy a hody - koule 4 a 5 kg, granát 

12 

- zlepší se v základní HČJ 

- dává své schopnosti ve prospěch 

  kolektivu 

- řídí se pravidly vybraných her 

- zná základní taktické poţadavky 

- chápe signalizaci rozhodčího 

  a řídí se jí 

- zlepšuje svůj herní projev 

- uvědomuje si  důleţitost kaţdého 

  člena týmu 

3. Sportovní hry 

    - Kopaná - přihrávka  na střední a dlouhou 

      vzdálenost, osobní obrana, postupný 

      útok 

    - Košíková - přihrávka, driblink, střelba, 

      střelba po driblinku a dvojtaktu na krá- 

      tkou vzdálenost, zónový obranný sys- 

      tém 2-3, hra 

    - Ostatní - florbal, nohejbal, sálová kopaná 

      lední hokej a bruslení, plavání 

12 

- koordinuje své pohyby 

- sestaví jednoduché pohybové  

  vazby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- zná zásady dopomoci a záchrany 

4. Sportovní gymnastika  

    - Akrobacie - kotouly vzad do zášvihu, 

       kotoul vzklopmo, rondát     

    - Nářadí - přeskok - koza, bedna -    

       roznoţka, skrčka, odbočka  

     - Hrazda - výmik, toč vzad, zákmihem se- 

       skok  

     - Kladina -  chůze, běh, přísunný krok 

     - Výskok do vzporu dřepmo 

5 
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- respektuje soupeře 

- uvědomuje si důleţitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důleţitost relaxace      

- nezneuţívá svých silových dispozic 

5. Úpoly 

    - Přetahy, přetlaky, pády 

    - Základy sebeobrany 

1 

- uvědomuje si důleţitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důleţitost relaxace    

6. Tělesný pohybový rozvoj 

    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela- 

      xační, koordinační cvičení  

     

průb. 

- příprava turistické akce 

- orientace v krajině 

- ekologické chování v přírodě 

- základy ovládání lodi a čtení 

   vody 

- základy PP 

7. Letní sportovně turistický kurz 3 - 4 dny 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- chová se tak, aby neohrozil zdraví 

   své ani svých spoluţáků 

-  dodrţuje základní hygienické 

    a bezpečnostní normy 

1. Hygiena a bezpečnost 

    Zásady poskytování PP   

     

1 

- zvládne rozcvičení  všeobecné 

  a speciální ( abeceda, strečink) 

- uplatňuje základní techniku 

  vybraných atlet. disciplin 

- ovládá pravidla atlet. disciplin 

2. Atletika 

   - Speciální běţecká cvičení - ABC 

   - Fartlek, rovinky, úseky, starty,  

   - Běhy - 100m, 500m (D) 800m (D) 

     1000m (H) , do 20 min. v terénu (H)   

   - Běhy na dráze - 1500 m a  3000 m 

   - Skoky -  vysoký - zvládnutí obou techik 

   - Vrhy a hody - koule 4 a 6 kg, granát 

12 

- zlepší se v základní HČJ 

- dává své schopnosti ve prospěch 

  kolektivu 

- řídí se pravidly vybraných her 

- zná základní taktické poţadavky 

- chápe signalizaci rozhodčího 

  a řídí se jí 

- zlepšuje svůj herní projev 

- uvědomuje si  důleţitost kaţdého 

  člena týmu 

3. Sportovní hry 

    - Kopaná - obranné a útočné systémy, hra 

    - Košíková - obranné a útočné systémy,  

      hra 

    - Odbíjená - odbíjení vrchem, spodem, po- 

      dání, příjem, hra 

    - Ostatní - florbal, nohejbal, sálová kopaná 

       lední hokej a bruslení, plavání 

14 
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- koordinuje své pohyby 

- sestaví jednoduché pohybové  

  vazby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- zná zásady dopomoci a záchrany 

4. Sportovní gymnastika  

    - Akrobacie - opakování a docvičení  

       prvků 1. a 2.roč., sestavy 

    - Nářad í- přeskok - koza, bedna -  

      roznoţka, skrčka, odbočka   

    - Kladina -  přísunný krok, váha předklon- 

       mo, braty, seskok 

    - Cvičení náčiním - švihadla, míče, tyče     

4 

- respektuje soupeře 

- uvědomuje si důleţitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důleţitost relaxace      

- nezneuţívá svých silových dispozic 

5. Úpoly     
    - Základy sebeobrany - porazy, obrana 

      proti škrcení a obětí 

1 

- uvědomuje si důleţitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důleţitost relaxace    

6. Tělesný pohybový rozvoj 

    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela- 

      xační, koordinační cvičení  

     

průb. 

- uvědomuje si význam pravidel- 

  ného pohybu na zvyšování svých 

  pohybových dovedností 

- odhade a změří svoji zdatnost,po- 

  rovná ji s výsledky v 1. a 2. roč. 

7. Testování tělesné zdatnosti průb. 

 

Vypracoval : Mgr. Miloslav Drnec 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin: 3/98 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

    Učební osnova předmětu 

 

INFORMAČNÍ  A  KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět informační a komunikační technologie připravuje 

ţáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky IKT a 

efektivně je vyuţívali v jiných předmětech, dalším 

vzdělávání, výkonu povolání i v soukromém ţivotě. Ţáci si 

v předmětu upevní představu o výpočetní technice jako 

takové, naučí se pracovat v prostředí operačního systému na 

bázi grafického uţivatelského rozhraní. Naučí  se ovládat 

základní programové  vybavení MS Office (Word, Excel), 

Internet Explorer, program pro práci s grafikou Zoner 

Callisto a  antivirový program Nod 32.  Naučí se vyhledávat 

a zpracovávat informace na internetu a komunikovat pomocí 

elektronické pošty. 

Cílem je, aby se stal počítač běţným pracovním nástrojem 

napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i 

budoucí praxí. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 66-51-H/01 Prodavač z okruhu Vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích. 

Učivo předmětu je rozděleno do tří ročníků  na tematické 

celky s tím,  ţe některé celky jsou rozloţeny do více let. 

V prvním ročníku se ţák naučí  zásadám hygieny práce na 

PC, nezbytným vědomostem o hardwaru a softwaru (zvláště 

pak operačnímu systému a základům jeho ovládání), výhody  

práce v počítačové síti, význam celosvětové sítě internet 

(informace a elektronická pošta), základy ovládání textového 

editoru Word a tabulkového procesoru Excel. 

Ve  druhém ročníku  se ţáci naučí rozšiřujícím technikám při 

práci s Wordem a Excelem.  

Ve třetím ročníku se ţáci kromě rozšiřujících znalostí 

v oblasti práce s textem a tabulkou navíc naučí pracovat 

s počítačovou grafikou. Budou umět vyhledávat informace 

na internetu pro ostatní odborné předměty, upravovat je a 

vyhodnocovat. 

Výsledky vzdělávání 

v oblasti citů, postojů, 

hodnot a preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci: 

- dodrţovali normy a postupy 

- uvědomovali si nutnost sledovat technologický pokrok a 

vnášet jeho výsledky do praxe 

- uvědomovali si nutnost stále se zdokonalovat ve svých 

odborných dovednostech a znalostech 
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Strategie výuky Stěţejní formou výuky je cvičení v odborné učebně 

výpočetní techniky. Těţiště výuky spočívá v názorném 

výkladu problémů a ovládání PC a software na praktických 

úkolech. Bezprostředně následuje praktické procvičení 

vyloţeného učiva ţáky. Ve výuce je kladen důraz na 

samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Je uplatňován 

téţ přístup s vyuţitím mezipředmětových vztahů (komplexní 

praktické úlohy umoţňující aplikaci širokého spektra 

vědomostí a dovedností ţáka i z jiných předmětů) a metody 

problémového vyučování. Projekty se realizují ve vyšších 

ročnících jako týmová práce.Třída se při výuce dělí na 

skupiny tak, aby na kaţdé pracovní stanici pracoval jeden 

ţák. Výuka předmětu informační technologie je realizována 

v odborné učebně výpočetní techniky vybavené 16 ks PC (15 

ţákovských a 1 učitelský). Kaţdé PC má dostatečnou 

kapacitu výkonu, operační paměti, úloţného prostoru a  

mechaniku pro čtení a zápis na CD disky. PC jsou zapojena 

do počítačové sítě (sdílení periferních zařízení a přístupu 

k internetu s dostatečnou přenosovou rychlostí). Učebna má 

dostatečné softwarové vybavení (OS Windows, kancelářské 

systémy MS Office). Učebna je pro lepší názornost výuky  

vybavena datovým projektorem. Učebny IKT jsou v rámci 

finančních moţností aktualizovány  po stránce softwarové i 

hardwarové. 

Kritéria hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se v rámci podávání zpětnovazebních 

informací o zvládnutí jednotlivých celků učiva uskutečňuje 

průběţně a to těmito způsoby: 

a) písemné testy (k ověření nezbytných teoretických 

znalostí daného tematického celku) 

b) samostatným vypracováním praktických úkolů  

      (ověření získaných dovedností)  

Klasifikace vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 

ţáků.  

Přínos vyučovacího 

předmětu k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové kompetence 

Komunikativní kompetence 

- pracovat s PC a s dalšími prostředky IKT 

- pracovat s běţným základním a aplikačním softwarem 

- učit se pouţívat nové aplikace 

- komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další 

prostředky online a offline komunikace 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak 

z celosvětové sítě internet 

- pracovat s informacemi s vyuţitím prostředků IKT 

Sociální a personální kompetence 

- kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si 

vlastní přednosti i meze a nedostatky 

- přijímat radu i kritiku, uvědomit si, ţe z kritiky získá i 

cenné informace a poznatky 

- pracovat samostatně i v týmu - spolupráce s ostatními, 

podílet se na realizaci společných pracovních a jiných 
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činností, aktivně podporovat společná rozhodnutí 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, 

k před-cházení osobním konfliktům a k odstraňování 

diskriminace 

Pracovní (odborné) 

- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu 

nadřízených 

- porozumění zadaných úkolů nebo určení jádra problému, 

získat informace potřebné k řešení, navrhnout, zdůvodnit 

nebo vysvětlit způsob řešení, popřípadě varianty řešení 

- vyhledat informace o moţnostech dalšího školního i 

mimoškolního vzdělávání a rekvalifikace 

 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce 

- - ţák/ţákyně se na inernetu seznámí se stránkami 

nabízejícími různá povolání a podmínkami přijetí a to je 

bude motivovat k vlastnímu vzdělání jak ve svém oboru 

tak i v ovládání prostředků IKT 

- znalost zpracování prezentece v programu Power Point 

pomůţe ţákům v budoucnu k vytvoření prezentace své 

osoby či firmy na  veřejnosti     

Informační a komunikační technologie 

- ţák/ţákyně se naučí vyuţívat základní prostředky IKT 

software (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer 

aj.) a hardware (tiskárny, scaner aj.), které vyuţijí nejen 

v běţném ţivotě, ale i ve své odborné činnosti 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                                         Počet hodin:  33 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně: 

- dodrţuje základní pravidla hygieny 

práce na PC 

- orientuje se v základních pojmech 

z oboru informačních technologií, 

chápe vztah mezi HW a SW 

- chápe význam a moţnosti různého 

programového vybavení  

- dodrţuje autorský zákon a 

uvědomuje si důsledky jeho 

porušování 

1. Obsah a význam předmětu 

- hygiena práce na PC 

- pojmy hardware a software 

- další základní pojmy (uţivatel, 

programátor, program, jazyky ...) 

- software – základní přehled a členění 

software 

- autorský zákon 

 

 

1 

- chápe význam základních 

komponent počítače a periferních 

zařízení 

- chápe rozdíl mezi základními druhy 

paměťových médií a rozlišuje jejich 

výhody a nevýhody 

- bezpečně zapne a vypne počítač 

2. Technické vybavení počítače 

(hardware) 

- základní sestava počítače, základní 

jednotka, základní deska 

- procesory, paměti (dělení pamětí) 

- zobrazovací jednotka 

- disková zařízení a další paměťová 

2 
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- orientuje se v jednotlivých sekcích 

klávesnice a chápe funkce 

speciálních kláves 

- pracuje s myší 

média (disketové jednotky, diskety, 

pevné disky, CD ROM, DVD, flash 

disky atd.), systém záznamu dat. 

- periferní zařízení (dělení, multimédia) 

- zapnutí a vypnutí počítače 

- klávesnice (jednotlivé sekce kláves, 

specielní  klávesy, klávesové zkratky) 

- myš (funkce levé, pravého a rolovacího 

tlačítka, místní nabídka) 

- uvědomuje si význam operačního  

systému 

- vyuţívá výhod grafického 

uţivatelského rozhraní 

v moderních operačních systémech 

- pracuje se systémem oken 

(minimalizace,maximalizace, 

změna velikosti, přesuny, zavření 

atd.) a nabídkou Start 

- pouţívá funkci základních ikon 

(Tento počítač, Dokumenty, Místa 

v síti, Koš atd.) a součásti hlavního 

panelu 

- vytváří zástupce (chápe jejich 

význam) 

-  nastaví a přizpůsobí hlavní panel, 

pracovní plochu a nabídku Start 

-  vyuţívá systém nápovědy 

- pochopil strukturu dat a moţnosti 

jejich uloţení orientuje se v sys-

tému sloţek 

- ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, 

mazání), odlišuje a rozpoznává zá-

kladní typy souborů a pracovat 

s nimi 

3. Operační systém Windows 

- úvod do prostředí Windows (grafické 

uţivatelské rozhraní, základní pojmy) 

- základy ovládání Windows 

- obrazovka počítače v systému 

Windows  

- tlačítko START, Tento počítač 

- spouštění programu, práce s oknem, 

přepínání mezi spuštěnými programy 

- dialogová okna Windows 

- pouţití a tvorba zástupců programu, 

dokumentu, sloţky 

- schránka, označení, metoda uchop           

a přenes, volba zpět (odvolat) 

- nastavení plochy Windows, Hlavního 

panelu, nabídky Start 

- systém nápovědy 

-  organizace dat na HD (práce se soubory     

a sloţkami 

- prozkoumávání struktury sloţek, různá 

zobrazení struktury sloţky 

- vytváření, přejmenování, mazání, kopí-    

rování a přesun objektů, označení více 

objektů 

- uloţení a otevření dokumentu, název 

souboru či sloţky 

- vyhledávání souborů či sloţek 

- zálohování dat 

3 

- orientuje se v prostředí textového 

editoru Word, chápe význam a 

vyuţití 

- dodrţuje běţná typografická 

pravidla a konvence 

4. Textový editor Word – základní 

techniky 

- obecné principy práce textových editorů   

a jejich vyuţití v praxi 

- základy ovládání (popis obrazovky, 

menu, panely nástrojů) 

- práce se  souborem  (zaloţení,  otevření, 

8 
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- samostatně vytváří, upravuje a 

uchovává textové dokumenty 

- pracuje podle současných norem při 

formátování textu a odstavce 

- vyuţívá poznatků při vytváření 

studijních materiálů v elektronické 

podobě 

- vytváří a formátuje libovolné 

tabulky včetně pouţití vzorců se 

zaměřením k oboru (dodací listy, 

faktury apod.) 

-  pouţívá nástrojů kreslení k 

vytváření propagačních  materiálů 

- ovládá panel nástrojů kreslení a 

vytvoří grafickou úpravu 

dokumentu 

 

   uloţení jako atd.) 

- základy tvorby dokumentu (nastavení 

parametrů stránky (okraje, orientace, 

formát papíru) 

- práce s textem (formátování písma, 

odstavce dle současných norem, záhlaví       

a zápatí, vloţení datumu atd.) 

- přesun textu, kopie, vyhledávání a 

nahrazování, 

- kontrola pravopisu, automatické dělení 

- tisk a předtisková příprava 

- tvorba tabulek (vkládání, formátování 

buněk, ohraničení, vkládání vzorců) 

- práce  s nástroji kreslení (vkládání 

grafických objektů, úprava barev 

výplně    a čar, změna rozměrů a určení 

pozice) 

- vkládání textu do grafických objektů 

- seskupování grafických objektů 

 

- je si vědom moţností a výhod, ale i 

rizik (vyuţívá prostředky 

zabezpečení  dat před zničením a 

zneuţitím)  

- získává a vyuţívá informace 

z celosvětové sítě Internet, ovládá 

jejich vyhledávání 

- orientuje se v získaných 

informacích, vyhodnocuje a 

provádí jejich výběr a dále je 

zpracovává v programu Word 

5. Počítačové sítě, Internet 

- počítačové sítě (základní  pojmy) 

- síť Internet (historie a základní pojmy) 

- sluţby Internetu 

- Internet ve Windows (program Internet 

Explorer) 

- vyhledávání, zpracování a tisk 

informací 

4 

- samostatně komunikuje 

elektronickou poštou, ovládá i 

zaslání přílohy 

- přijímá a následně otevírá e-mai-

lovou zprávu 

- uvědomuje si význam zabezpečení 

počítače  

- pouţívá antivirový program 

6. Internet – komunikace 

- elektronická pošta (zaloţení vlastní e-

mai-lové schránky) 

- zásady psaní zpráv a přikládání příloh 

- spam a viry 

- typy virů,  antivirové programy 

 

2 

- orientuje se v prostředí tabulkového 

procesoru Excel, pouţívá jeho 

funkci 

- na uţivatelské úrovni pouţívá 

tabulkový procesor 

- vkládá do tabulek různé typy dat         

a upravuje jejich formát 

- chápe systém sešitu a vyuţívá 

jednotlivých listů včetně 

pojmenování a adresace 

- vytváří vzorce a vyuţívá 

jednoduché funkce 

7. Tabulkový procesor Excel - základní 

techniky 

- obecné principy práce tabulkových  

   procesorů a jejich vyuţití v praxi 

- základy ovládání – popis obrazovky, 

menu, panely nástrojů 

- práce se sešitem (zaloţení, otevření, 

uloţení, uloţení jako apod.) 

-  list a  buňka 

- tabulky (formát buňky, typ dat, 

ohraničení, editace údajů) 

- výpočty v tabulce (zápis vzorců, 

6 
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- samostatně vytváří jednodušší 

aplikace zaměřené k oboru 

(rozpočet za opravu vozidla včetně 

DPH, výpočet spotřeby PHM 

apod.) 

- provádí předtiskovou přípravu        

a tisk 

funkce, absolutní a relativní adresy, 

přetahování výpočtů atd.) 

- formátování tabulky (formát buňky, 

změna šířky sloupců a výšky řádků 

atd.) 

- tisk a předtisková příprava 

 

 

- ţák vyuţívá při řešení úkolů 

počítač, operační systém, Internet, 

elektronickou poštu, textový editor 

Word a tabulkový procesorem 

Excel 

8. Řešení základních úkolů 

- ověření a ohodnocení získaných 

poznatků za 1. ročník 

-  získání poznatků o  tom, kterou látku je 

v dalším studiu nutno znovu vysvětlit        

a procvičit 

7 

 

2. ročník                                                                                       Počet hodin:  33 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

 hodin 

Ţák/ţákyně: 
- ţák si ověří znalost získaných 

poznatků v práci s operačním 

systému, Internetem, ektronickou 

poštou, textovým editorem Word a 

tabulkovým procesorem Excel 

- ţák si uvědomí nedostatky a 

nutnost jejich doplnění a 

procvičení 

1. Word, Exel, Internet  

- ověření získaných znalostí a zjištění 

látky, kterou bude nutné opakovaně 

vysvětlit 

 

6 

- vyuţívá další nástroje textového 

editoru Word slouţící k vytváření 

dokonalejších dokumentů a 

k zjednodušení opakujících se 

činností 

- při práci s tabulkou pouţívá různé 

druhy ohraničení, dovede slučovat 

a rozdělovat buňky, měnit šířku 

sloupců i výšku řádek, zarovnávat 

text v tabulce a to i svisle apod. 

- je schopen vytvořit a pouţít 

dokument hromadné 

korespondence   (k hlavnímu 

dokumentu si dovede vytvořit 

vlastní seznam příjemců 

s potřebnými poloţkami či dovede 

vyuţít existující databázi údajů) 

- vytváří makra a vyuţívá jich pro 

zjednodušení a zrychlení práce 

- dovede zapsat libovolný 

matematický zápis pomocí editoru 

rovnic 

2. Textový editor Word (rozšiřující 

techniky) 

- tvorba sloţitějšího dokumentu (text, 

obrázky, tabulky, grafy) 

- práce metodou hromadná korespondence  

(hlavní dokument, seznam příjemců, 

sloučení dat s dokumentem) 

- makra (význam, vytváření) 

- tvorba vlastních nástrojových tlačítek   

  s vytvořenými makry) 

- práce s editorem rovnic k zápisu 

matematických výrazů 

 

8 
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- je schopen data z tabulek 

prezentovat různými typy grafů 

včetně popisu 

- dovede pracovat s rozsáhlými 

seznamy (databázemi) 

v tabulkovém procesoru Excel a 

vyhledat potřebné údaje za pomoci 

nástrojů (ukotvení příček, 

automatického filtru, třídění apod.) 

- vytváří makra a vlastní tlačítka 

nástrojů i v prostředí Excelu 

- pouţívá i sloţitější funkce  

3. Tabulkový procesor Excel (rozšiřující 

techniky) 

- vytváření grafů (typ grafu, oblast dat, 

popis grafu, formátování, úpravy a 

předtisková úprava)  

- práce se seznamy (prohlíţení, ukotvení 

příčky, automatický filtr, řazení atd.) 

- vytváření maker a vlastních tlačítek 

nástrojů 

 

6 

 

- vyuţívá prostředky informačních a 

komunikačních technologií pro 

plnění úkolů v jiných vyučovacích 

předmětech zvláště ve směru 

vyhledání, úpravě a vyhodnocení 

informací 

4. Vyhledání a zpracování informace 

- na základě poţadavků učitelů ostatních 

předmětů úkolovat ţáky k samostatnému 

vyhledání informace na dané téma na 

Internetu 

- informaci potom zpracovat pomocí 

textového editoru Word: upravit 

(typografická pravidla, normy pro text a 

odstavec, kontrola pravopisu atd.) a 

případně doplnit o vlastní poznatky 

- zpracovanou informaci poté v příloze 

odeslat příslušnému učiteli e-mailem 

nebo vytisknout na tiskárně 

8 

- ověří hloubku dosaţených 

poznatků v práci s Internetem,  

textovým editorem Word a 

tabulkovým procesorem Excel 

 

5. Základní úlohy – Exel, Word, Internet 

- ověření a vyhodnocení získaných 

poznatků za 2. ročník 

-  získání poznatků o  tom, kterou látku je 

v dalším studiu nutno znovu vysvětlit      

a procvičit 

5 

 

3. ročník                                                                                       Počet hodin:  32 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně: 

- si ověří znalost získaných poznatků 

v práci s textovým editorem Word, 

tabulkovým procesorem Excel a 

vyhledávání a zpracování 

informace z internetu 

- uvědomí si nedostatky a nutnost 

jejich doplnění a procvičení 

1. Word, Exel, Internet 

    - ověření získaných znalostí a zjištění lát- 

       ky, kterou bude nutné opakovaně vy- 

       světlit a procvičit 

 

6 

 

- zpracovává grafické informace na 

počítači, rozlišuje mezi 

vektorovou a rastrovou grafiku 

- pouţívá jednotlivé typy grafických 

formátů a jejich vlastnosti, volí 

2. Úvod do počítač. grafiky (vektorová) 

- vektor. grafika, ukládání grafických dat 

- běţné grafické formáty a jejich vlastnosti 

(barvy, rozlišení ...) 

- nástroje pro práci s vektorovou grafikou 

(Zoner Callisto) 

6 
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 vhodné formáty grafických dat      a 

nástroje pro práci s nimi 

- na uţivatelské úrovni vytváří          

a upravuje vektorovou grafiku za-

měřenou na praxi (propagační 

materiály - plakáty, letáky, vizitky 

...) 

- základy práce s objekty (vybírání, 

transformace, kopírování, seskupování, 

logické operace) 

- Barvy, vybarvování (texturové, 

přechodové či vzorové výplně), 

malířské techniky 

- práce s textem (písma, řetězcový a 

odstavcový text, převedení do křivek) 

- efekty (nejběţnější vektorové efekty – 

prolnutí, obálky, čočky, perspektiva, 

průhlednost atd.) 

 

- chápe význam prezentací a 

strukturu jejich tvorby v programu 

Power Point 

- orientuje se v prostředí programu 

- ovládá základy práce s 

prezentacemi 

- dokáţe pracovat s textem a objekty 

-animuje snímky, objekty, nastavuje 

přechody mezi snímky 

- upravuje vzhled prezentace 

- je schopen na základě zadaného 

témat vytvořit jednoduchou 

prezentaci 

3. Microsoft Power Point 

- seznámení s Power Pointem (moţnosti 

publikování a vyuţití prezentací) 

- plánování účelu, prezenční metody, 

formy a obsahu prezentace 

- základy práce s prezentacemi 

(zobrazení, otevření a uloţení, práce se 

snímky, vlastnosti prezentací) 

- práce s textem (psaní, formátování 

odstavců,, osnova, efekty) 

- práce s objekty na snímcích 

(označování, přesouvání, kopírování, 

změna tvaru, seskupování, otáčení, 

formátování atd.) 

6 

- vyuţívá prostředky informačních a  

   komunikačních technologií pro 

plnění úkolů v jiných vyučovacích 

předmětech zvláště ve směru 

vyhledání, úpravě a vyhodnocení 

informací 

4. Vyhledání a zpracování informace 

- na základě poţadavků učitelů ostatních 

předmětů úkolovat ţáky k 

samostatnému vyhledání informace na 

dané téma na Internetu 

- informaci potom zpracovat a upravit 

v textovém editoru Word:(typografická 

pravidla, normy pro text a odstavec, 

kontrola pravopisu atd.) 

- zpracovanou informaci poté v příloze 

odeslat příslušnému učiteli e-mailem 

nebo vytisknout na tiskárně 

7 

- ověří hloubku dosaţených 

poznatků v průběhu studia a 

zároveň svoji připravenost pro 

povolání eventuelně další studium 

5. Základní úkoly – Power Point, e-mail 

- ověření a vyhodnocení získaných 

poznatků  za celou dobu studia 

 

7 

 

Vypracoval: p. Čestmír Vaněk 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem:  3/97 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

EKONOMIKA 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Ţák získá základní odborné znalosti z ekonomiky, které mu 

umoţní efektivní a hospodárné chování v budoucí profesi i 

v reálném ţivotě. Získá základní informace o Ţivnostenském 

zákonu i Obchodním zákoníku, naučí se orientovat se v 

dalších právních normách, které se týkají podnikání, 

pracovněprávních vztahů a daňové politiky. 

Je připravován na moţnost samostatného podnikání v oboru, 

správně rozlišuje  jednotlivé formy podnikání. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu Ekonomické 

vzdělávání RVP  66-51-H/01 – prodavač. 

V tématickém celku Základy trţní ekonomiky se ţák seznámí 

se základními ekonomickými pojmy,  s podmínkami pro vznik 

trhu, se zákony trhu a s  fungováním trţního mechanizmu. 

V tématickém celku Podnikání ţák  získá poznatky 

o podmínkách samostatného podnikání, zejména podle 

Ţivnostenského zákona a správně se  orientuje v  povinnostech  

podnikatele vůči státu. 

Obsah předmětu vyuţívá poznatků i z obsahového okruhu 

společenskovědné vzdělávání RVP probírané v předmětu 

občanská  nauka. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci: 

- správně chápali a pouţívali základní ekonomické pojmy 

- projevili zájem o podnikání v oboru 

- novými poznatky rozšiřovali odborné znalosti a dovednosti  

  potřebné k vytvoření pozitivního vztahu k budoucímu  

  povolání               

Strategie výuky Předmět se vyučuje ve druhém ročníku v rozsahu 33 hodiny, ve 

třetím ročníku v rozsahu 30 hodin. Výuka je zaměřena na 

teoretické poznatky doplněné konkrétními příklady. 

Pouţívané metody výuky: 

- výklad 

- práce s odbornou literaturou, vyhledávání údajů a informací 

  na internetu 

- beseda 

- samostatné i skupinové řešení zadaných úkolů 
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Kritéria hodnocení ţáků Ţáci jsou hodnoceni z ústního i písemného projevu. Sleduje se 

kultivovanost projevu, odborná správnost i schopnost aplikace 

vědomostí na konkrétní situace. Kritéria hodnocení vycházejí 

z Pravidel pro hodnocení vzdělávání ţáků SŠ Rokycany. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 
Komunikativní kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby 

absolventi byli schopni  vyjadřovat se v písemné i ústní formě 

v různých ţivotních i pracovních příleţitostech. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám – rozvíjet schopnosti ţáků řešit problémy a optimálně 

vyuţívat  osobních i odborných předpokladů k uplatnění na trhu 

práce. 

Průřezová témata: 
Člověk a svět práce –  správně se orientovat na trhu práce, 

vyhledat nabídky práce a reagovat na ně, určit specifika 

pracovního poměru ve svém oboru, orientovat se 

v pracovněprávních vztazích 

Informační a komunikační technologie – vyuţívat výpočetní 

techniku ve výuce, vyhledávat na internetu informace týkající 

se ekonomiky a příslušných zákonů 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33  

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- správně pouţívá a aplikuje v praxi  

   základní ekonomické pojmy 

 

1. Základní ekonomické pojmy        
    - Potřeby – pojem, členění 

    - Uspokojování potřeb – statky a sluţby    

    - Ţivotní úroveň     

    - Základní výrobní faktory, hospodářský  

      proces 

6 

 

- na příkladu popíše fungování  

   trţního mechanizmu 

- posoudí vliv ceny na nabídku  

  a poptávku 

- rozpozná běţné cenové triky  

  a  klamavé nabídky 

    

2. Základy trţní ekonomiky 

    - Trh, subjekty trhu, znaky trhu, členění 

       trhu 

    - Vztahy mezi nabídkou a poptávkou  

    -  Zboţí a jeho vlastnosti, peníze 

    - Cena v obchodních podnicích 

    - Národní hospodářství – pojem, struktura 

       NH, odvětví a sféry NH 

    - Národohospodářské veličiny 

    - Obchod – postavení obchodu v NH 

        - vznik a vývoj obchodu 

        - význam a funkce obchodu 

12 

- orientuje se v právních normách  

   podnikání a dovede charakterizovat 

   jejich základní znaky 

- posoudí vhodné formy pro podni- 

   kání 

- popíše základní povinnosti  

   podnikatele vůči státu 

3. Podnikání 

    - Charakteristika podnikání 

    - Právní a organizační formy podnikání 

    - Podnikatel – firma, jednání jménem     

       podniku 

    - Podnikání podle ţivnostenského zákona 

      - podmínky podnikání 

15 
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- vyhledá potřebné informace a  

   dovede definovat základní 

   povinnosti podnikatele vůči státu 

- rozlišuje výhody a nevýhody pod- 

  nikání jednotlivců a společného 

  podnikání 

- vysvětlí postup při zakládání 

  ţivnosti 

- definuje zaloţení a zrušení 

  obchodní společnosti 

      - členění ţivností 

      - ţivnostenské oprávnění 

      - povinnosti ţivnostníka vůči státu 

    - Podnikání podle obchodního  zákoníku 

      - obecná ustanovení 

      - obchodní společnosti 

      - druţstva 

      - státní podniky 

      - podniky se zahraniční majetkovou  

         účastí 

      - ostatní podniky 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 

- vysvětlí význam majetku pro  

  podnik 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

- vyjmenuje způsoby pořízení  

  a ocenění  majetku 

 

1.Majetek podniku  

    - Majetek podniku – význam, členění 

    - Dlouhodobý majetek podniku – členění,  

       pořizování, oceňování, opotřebení a   

       odepisování dlouhodobého majetku 

    - Oběţný majetek –  význam, členění,  

       pořizování koloběh OM 

    - Zásobování obchodního podniku –   

       zásoby, normování zásob, zásobovací  

       činnosti 

    - Způsoby ovlivňování výše zásob 

10 

- vyhledá informace o nabídkách 

  zaměstnání a vzdělávání, správně  

  postupuje při vyhledávání pří- 

  padného zaměstnavatele 

- uplatní znalosti o náleţitostech 

  pracovní smlouvy a při jednání 

  se zaměstnavatelem o uzavře- 

  ní i skončení pracovního poměru 

- určí specifika pracovního poměru 

  ve svém oboru 

- vysvětlí úlohu státu na trhu práce 

- orientuje se na trhu práce, zvolí  

   správný postup  při jednání s úřady 

   práce 

- charakterizuje jednotlivé předpisy o  

  odpovědnosti zaměstnance za      

  škody 

- orientuje se v dohodě o hmotné  

  odpovědnosti  za škody  

- vyjmenuje druhy mezd 

- charakterizuje pohyblivé sloţky  

   mzdy 

- orientuje se v problematice  

   sociálního a zdravotního pojištění 

2. Pracovněprávní vztahy a odměňování  

     zaměstnanců 

    - Úvod do světa práce – nabídka a    

       poptávka na trhu práce 

    - Úloha státu na trhu práce 

    - Nezaměstnanost, činnost úřadů práce, 

       podpora v nezaměstnanosti 

    - Kvalifikace pracovníků a způsoby jejího 

       zvyšování, rekvalifikace    

    - Povinnosti zaměstnance  

       a zaměstnavatele    

    - Organizace práce na pracovišti 

    - Pracovněprávní vztahy  

      - pracovní poměr – vznik, pracovní    

          smlouva 

      - způsoby skončení pracovního poměru 

      - nároky z pracovního poměru     

      - nemocenské a sociální zabezpečení 

      - dohody o práci konané mimo pracovní  

          poměr 

    - Mzda, mzdová soustava, druhy mezd 

    - Způsoby odměňování zaměstnanců 

    - Pohyblivé sloţky mzdy 

    - Zákonné sráţky ze mzdy – zdravotní a    

18 
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- řeší jednoduché výpočty mezd        sociální pojištění, daň ze mzdy 

-charakterizuje důleţitost hospodaře- 

  ní s majetkem podniku 

- rozlišuje pojem náklady a jejich  

  druhy 

- vysvětlí moţnosti a způsoby 

  sniţování nákladů v obchodním  

  podniku 

- vysvětlí pojem výnosy podniku,  

  trţby 

- správně stanoví moţnosti zvyšování   

  výnosů v obchodním podniku 

- vysvětlí postup při zjišťování 

  hospodářského výsledku 

- orientuje se v metodách stanovení  

  cen 

- popíše, jakým způsobem lze cenou  

  ovlivnit poptávku po zboţí 

3.  Hospodaření podniku 

    - Náklady a jejich členění, příklady 

    - Moţnosti ovlivňování výše nákladů  

       v obchodním podniku 

    - Výnosy – členění, trţby 

    - Moţnosti zvyšování výnosů    

       v obchodním podniku 

    - Výsledek hospodaření – zjišťování 

       hospodářského výsledku 

    - Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

 

    - Cena – pojem, funkce ceny, druhy cen 

    - Tvorba ceny – metody, způsoby    

       ovlivňování cen, slevy a sráţky z ceny 

18 

- orientuje se v daňové soustavě 

- charakterizuje význam daní pro stát 

 

4. Daňová soustava 

    - Význam a podstata daní, funkce a druhy  

       daní 

    - Činnost finančních úřadů 

8 

- orientuje se v platebním styku 

- vyplňuje doklady související  

  s pohybem peněz 

- rozlišuje jednotlivé sluţby bank 

 

 

-  správně rozlišuje zákonné a  

   dobrovolné formy pojištění 

- vybere nejvhodnější pojistný 

   produkt pojišťovny s ohledem  

   na poţadované potřeby 

5. Organizace poskytující sluţby   

    obchodním podnikům 

    - Banky a jejich sluţby obchodním  

       podnikům 

    - Bankovní soustava ČR 

    - Vkladové a úvěrové sluţby bank 

    - Ostatní sluţby bank 

    - Pojišťovny a jejich činnost 

    - Zákonné formy pojištění 

    - Druhy komerčních pojištění 

 

10 

 

Učebnice: ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie. Aktuální vyd. Zlín: TOPPEX, CEED. 

                 PEŠKOVÁ, Stanislava, ROTPORT, Miloslav. Stručný slovník ekonomických  

                 pojmů. 1. vyd. Praha 1: Fortuna, 1994. 

                 KLÍNSKÝ, Petr, MŰNCH, Otto. Ekonomika 1. díl. 2. vyd. Praha 1: Fortuna, 2002. 

                 KLÍNSKÝ, Petr, MŰNCH, Otto. Ekonomika 2. díl. 2. vyd. Praha 1: Fortuna, 2003. 

                 KLÍNSKÝ, Petr, MŰNCH, Otto. Ekonomika 3. díl. 1. vyd. Praha 1: Fortuna, 2002. 

                 KLÍNSKÝ, Petr, MŰNCH, Otto. Ekonomika 4. díl. 2. vyd. Praha 1: Fortuna, 2003. 

                 BIŇOVEC, Karel, NOVOTNÝ, Mojmír. Ekonomika a provoz obchodu pro SOU.  

                1. vyd. Praha: Fortuna, 1998. 

 

Vypracovala: Jaroslava Šilpochová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 3/98 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

OBCHODNÍ PROVOZ 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Vybavit ţáky základními vědomostmi a dovednostmi 

potřebnými k vykonávání pracovních operací v prodejních 

jednotkách různého typu. Vést ţáky k tomu, aby chránili a 

pečovali o uţitnou hodnotu zboţí a objasnit předpisy a nařízení 

týkající se BOZP a hygieny. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z teoretických odborných předmětů, 

navazuje na vědomosti a dovednosti získané při odborném 

výcviku v praktických činnostech na prodejnách. Je sloţeno 

z témat týkajících se základů členění a zařízení prodejny, forem 

prodeje a sluţeb, pracovní náplní zaměstnanců, rozdělení 

obchodu. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka je zaměřena k tomu, aby ţáci 

- zvaţovali důsledky jednání, tedy aby jednali odpovědně, 

- dodrţovali morální zásady, 

- uplatňovali pravidla slušného chování, 

- nedopouštěli se podvodů, zpronevěry, 

- kontrolovali výsledky své práce. 

Strategie výuky Předmět se vyučuje ve všech třech ročnících s hodinovou dotací 

1 hod/týden. Výuka je zaměřena teoreticky. Učivo je 

doplňováno příklady a dílčími úkoly, které ţáci řeší. Učí se 

pracovat s odbornou literaturou. Důraz je kladen na schopnost 

ţáka aplikovat znalosti v běţné praxi.  

Kritéria hodnocení ţáků Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání ţáků SŠ. Ústní i písemné zkoušení dílčích témat 

(cvičení, testy). Důraz je   kladen na spojování vědomostí , 

třídění poznatků a jejich aplikaci, řešení projektových úkolů, 

práci ve skupinách, práci v týmu, řešení příkladů z praxe. Učitel 

zjišťuje stupeň osvojení učiva, schopnost aplikovat, stupeň 

samostatnosti, kreativitu, úroveň vyjadřování. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Kompetence k řešení problému – vzdělání směřuje k tomu, aby 

ţáci byli schopni samostatně řešit běţné pracovní i 

mimopracovní problémy. 

Komunikativní kompetence – ţáci se vyjadřují v ústní a písemné 

formě v různých ţivotních i pracovních situacích. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám – ţáci jsou schopni se realizovat v zájmové i pracovní 
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oblasti, pečují o své zdraví, spolupracují s ostatními, jsou 

schopni se úspěšně uplatnit ve světě práce a mají potřebu 

celoţivotního vzdělávání. 

Průřezová témata 

Člověk a životní prostředí – ţáci jsou vedeni k ochraně 

ţivotního prostředí, nakládání s odpadem, recyklaci obalů. 

Člověk a svět práce – ţáci jsou vedeni k tomu, aby se uměli 

úspěšně zařadit do pracovní procesu. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- uvědomuje si význam obchodu a  

  jeho funkce 

- popíše podstatu a význam  

  obchodního provozu, jeho cíle 

- vyjmenuje činitele obchodního  

  provozu 

1. Význam obchodního provozu 

     - význam obchodu 

     - význam obchodní provozu 

     - činitelé obchodního provozu 

4 

- posoudí, jak vzhled budovy, úprava  

  okolí, nákupní prostředí a kvalita   

  zařízení ovlivňují zákazníka 

- posoudí zařízení prodejny  

  z hlediska poţadavků na hygienu  

  prodeje, BOZP a protipoţární  

  opatření 

- podle schématu vysvětlí dispoziční                              

  uspořádání prostoru prodejny 

- rozliší poţadavky na uspořádání 

  prodejny z pohledu zákazníka a    

  prodejce 

- rozliší zařízení prodejen podle 

  činností, druhu zboţí a forem  

  prodeje 

- pouţívá zásady bezpečnosti práce a  

  hygieny v prodejnách  

- popíše moţnosti ochrany zboţí před  

  zcizením 

- posoudí vhodnost podmínek pro  

  uloţení zboţí z hlediska    

  zabezpečení před zcizením či  

  úmyslným poškozením 

2. Prodejna 

    - úloha prodejny 

    - vnější úprava a označení prodejny 

    - vnitřní úprava a prostorové uspořádání  

      prodejny 

    - základní typy dispozičního uspořádání  

      prodejny 

    - faktory ovlivňující dispoziční uspořádání  

       prodejny 

    - zařízení prodejen – podle činností, druhu  

      zboţí a forem prodeje 

    - bezpečnost práce a hygiena v prodejnách 

    - ochrana zboţí před zcizením a zničením 

    - zabezpečení prodejen 

14 

- orientuje se v základních pojmech  

  zákoníku práce (pracovní řád,   

  pracovní poměr a náplň) 

- chápe práva a povinnosti plynoucí  

  z pracovního poměru 

3. Pracovníci prodejny 

    - členění pracovníků, pracovní náplň 

    - povinnosti zaměstnanců plynoucí 

      z pracovního poměru 

3 
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- rozliší a vysvětlí pojmy pracovní  

  doba, provozní doba, prodejní doba 

- vysvětlí pojem dělba práce 

4. Organizace práce v prodejně 

    - organizace práce v malé prodejně 

    - organizace práce v supermarketu 

    - pracovní doba a doba odpočinku 

    - provozní / prodejní dob - typy 

4 

- rozezná rozdíly mezi jednotlivými  

  formami prodeje 

- rozčlení formy prodeje 

- význam kontrolních pokladen a   

  pokladních systémů 

- rozlišuje druhy sluţeb dle  

  sortimentu a způsobu placení 

- posoudí význam, uplatnění, výhody  

  i nevýhody sluţeb obchodu 

5. Formy prodej zboţí a druhy sluţeb  

    obchodu 

    - základní formy prodeje 

    - doplňkové formy prodeje 

    - prodej na splátky a úvěr 

    - placení za zboţí v prodejně 

    - druhy sluţeb v obchodě 

5 

- specifikuje hotovostní a  

   bezhotovostní formu placení 

- průběţné opakuje učivo 

- upevní si základní učivo 

6. Bezhotovostní a hotovostní platební  

    styk 

   - hotovostní platební styk 

   - bezhotovostní platební styk 

3 

 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- vysvětlí rozdíl mezi maloobchodem  

   a velkoobchodem 

- vysvětlí úkoly maloobchodu a jeho  

  sítí 

- charakterizuje provozní jednotky 

   maloobchodu 

1. Maloobchod 

     - úkoly maloobchodu 

     - soustava hlavních typů provozních 

       jednotek 

     - akční rádius, nákupní spád 

5 

- vysvětlí rozmanitost distribučních   

  cest zboţí 

- charakterizuje distribuční řetězce 

- rozliší druhy dodávek, přímé od  

  nepřímých 

- označí vlivy působící na způsob  

  dodávky 

- orientuje se v dodavatelsko – 

  odběratelských vztazích 

- vysvětlí zásady činností mezi  

  dodavatelem a odběratelem 

- sestaví graf distribučních cest zboţí  

  od výrobce k zákazníkovi 

- vyjmenuje náleţitosti kupních  

  smluv v mezinárodním obchodě 

2. Dodavatelé 
    - zásobování prodejen 

    - druhy dodavatelů 

    - druhy dodávek 

    - vlivy působící na způsob dodávek 

    - nákup zemědělských produktů 

    - nákup zboţí z dovozu 

    - kupní smlouva v mezinárodním obchodě 

6 

- charakterizuje jednotlivé obchodní  

  operace a poţadavky na ně kladené 

- vysvětlí význam sledování a 

  vyhodnocování spotřebitelské  

  poptávky 

- vysvětlí význam přípravy zboţí k  

3. Obchodní operace v prodejně 

    - nákup zboţí 

    - příjem zboţí 

    - skladování zboţí 

    - prodej zboţí 

    - poprodejní servis 

13 
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  prodeji 

- popíše obsah a význam kupních  

  smluv 

- objasní základní zásady při odběru a 

  přejímce zboţí včetně průvodních 

   dokladů 

- vysvětlí, jak reagovat na zjištěné  

  nedostatky 

- charakterizuje činnost České  

  obchodní inspekce, Státní    

  zemědělské a potravinářské  

  inspekce, uvede předmět jejich  

  kontroly 

- vysvětlí rozdíl mezi kompetencemi  

  České obchodní inspekce, Státní  

  zemědělské a potravinářské    

  inspekce 

- vyjmenuje právní předpisy, ve 

  kterých jsou zakotveny postupy  

  týkající se reklamací 

- postupuje správně při vyřizování  

  reklamace 

- rozliší vady na odstranitelné a 

  neodstranitelné, zjevné a skryté 

- popíše různé situace při reklamaci  

  zboţí 

- orientuje se v příslušných právních  

  normách 

- správně reaguje v modelových  

  situacích, upevní si získané  

  vědomosti 

4. Ochrana oprávněných zájmů  

    spotřebitelů 

    - právní předpisy týkající se ochrany  

      spotřebitele 

    - zákon o České obchodní inspekci 

    - zákon na ochranu spotřebitele 

    - další předpisy: občanský zákoník,  

      obchodní zákoník, ţivnostenský zákon 

    - podstata nejčastějších příčin reklamací 

    - druhy vad zboţí 

    - předpisy a zásady pro vyřizování    

      reklamací zákazníků 

    - vyřizování reklamace spotřebitele 

    - závěrečné opakování 

9 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- vysvětlí význam velkoobchodního  

  podniku 

- orientuje se v členění 

   velkoobchodního podnik 

- popíše velkoobchodní operace 

- aplikuje doporučené postupy při  

  vyhledávání, navazování a   

  udrţování kontaktů se zákazníky i  

  obchodními partnery 

- kategorizuje velkoobchodní sklady 

- přiřadí k jednotlivým typům skladů 

  odpovídající zařízení a vybavení 

- uplatňuje poznatky a dovednosti  

  z předmětů IKT při skaldových  

1. Velkoobchod 

     - význam a funkce velkoobchodu 

     - členění velkoobchodních podniků  

       z hlediska sortimentu 

     - členění velkoobchodních podniků  

       z hlediska forem činností 

     - členění velkoobchodních skladů  

       z hlediska funkce v zásobovacím  

       systému 

     - členění skladů podle provozní funkce 

     - členění podle provedení skladu 

     - velkoobchodní operace 

     - odběratelsko-dodavatelské vztahy 

     - mechanizace a automatizace ve  

       velkoobchodních skladech 

8 
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  operací      - vyuţívání IKT ve velkoobchodě 

- zdůvodní potřebu evidence majetku  

  v prodejně 

- vysvětlí zásady vedení ostatní  

  evidence v prodejně 

- vyuţívá vědomosti z IKT a  

   administrativy prodejny 

- pečlivě vyhotovuje provozní  

  dokumentaci 

2. Evidence majetku v prodejně 

    - význam evidence pro úspěšné podnikání 

    - základní zásady pro vedení evidence 

    - evidence zásob 

    - evidence dlouhodobého majetku 

    - evidence peněţních prostředků 

    - evidence obalů a ostatní evidence v  

      prodejně 

    - vyuţívání IKT při evidenci v prodejně 

6 

- popíše postup při fyzické inventuře 

- zdůvodní a popíše inventarizaci  

  jako účinný nástroj kontroly a    

  ochrany majetku 

- rozezná nejčastější chyby a  

  navrhne, jak jim předcházet 

3. Inventarizace v prodejně 

    - inventarizace – pojem 

    - druhy inventarizací 

    - inventarizační komise 

    - postup při provádění inventarizace v  

      prodejně 

6 

- rozliší druhy škod 

- vysvětlí povinnosti zaměstnanců jak 

   škodám předcházet 

- rozliší druhy odpovědnosti 

- označí rizikové faktory vedoucí  

   k poškození majetku 

- pojmenuje rizika a nutnost ochrany 

   majetku 

- vysvětlí povinnosti podnikatele 

  nebo organizace za škody na  

  odloţených věcech 

4. Odpovědnost za škody 

    - druhy škod 

    - povinnosti zaměstnance při předcházení 

      škodám 

    - povinnosti zaměstnavatelů při  

      předcházení škodám  

    - odpovědnost zaměstnanců za škody 

    - odpovědnost podnikatele nebo    

      organizace za škodu 

    - odpovědnost za škodu podle pracovně- 

      právních předpisů 

6 

- popíše, jak by zareagoval v případě 

  krádeţe, ohroţení spolupracovníků 

- popíše postup při ohlašování poţáru 

- objasní postup při dopadení zloděje  

  a zásady jednání s ním 

- vyjmenuje povinnosti zaměstnance,  

  podnikatele nebo organizace při  

  odvrácení škody 

5. Řešení krizových situací v prodejně 

    - krádeţ, úmyslné poškození zboţí 

    - napadení, osočení, přepadení pokladní 

    - ţivelné pohromy ( poţár, povodeň,  

      výpadek elektrického proudu apod.) 

6 

 

Učebnice: NOVOTNÝ, Mojmír.Obchodní provoz pro SOU.1. vyd. Praha: Fortuna, 2003. 

                 VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 1. vyd. Praha: Grada,  

                 2002. 

 

Vypracovala: Stanislava Vaňourková 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 3/98 

Platnost od: 1. 9. 2009  

 

Učební osnova předmětu 

 

ADMINISTRATIVA PRODEJNY 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je seznámit ţáky s funkcemi elektronického 

psacího stroje a jeho obsluhou, dále se základní údrţbou stroje 

a osvojit si základní význam předmětu administrativa prodejny. 

Naučit je psát desetiprstovou hmatovou metodou a získané 

dovednosti pouţívat při vyhotovování různých písemností, 

vypracovávat zadané úkoly v přiměřené rychlosti s důrazem na 

přesnost a pracovat s normou ČSN 01 6910 pro vypracování 

písemností. Vybavit je všestrannými vědomostmi o 

vyhotovování písemností, které se týkají obchodních operací 

v prodejně a vyřízení reklamace.  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 66 – 51 

– H/01 – Prodavač – oblast vzdělávání – komunikace ve 

službách.  Je zařazeno učivo o obsluze a funkcích 

elektronického psacího stroje popř. osobního počítače. 

Základem učiva je zvládnutí klávesnice desetiprstovou 

hmatovou metodou – psaní písmen na střední, dolní, horní a 

číselné řadě. Jednoduché úpravy textu – zvýrazňování, velikost 

písma, řádkování. Seznámení s náleţitostmi obchodních 

písemností, o obchodních operacích spojených 

s administrativními úkony na prodejně. Uplatňuje zde  

vědomosti získané v předmětech český jazyk, obchodní provoz 

a ekonomika a tyto vědomosti ţák aplikuje při vypracovávání 

zadaných úkolů. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Ţák získá schopnost vyuţití profesních dovedností v oblasti 

administrativy prodejny. Je zde uplatněna dovednost manuální, 

mechanická a logická při vypracovávání obchodních 

písemností. Je veden k racionálnímu a přesnému vedení 

administrativy v obchodě, k ovládání techniky administrativy 

v souladu s normalizovanou úpravou písemností.  

Strategie výuky Důraz je zde kladen na samostatné a spolehlivé ovládání 

elektronického psacího stroje popř.osobního počítače, 

procvičování písmen na střední, dolní, horní a číselné řadě 

včetně ovládání funkčních kláves. Dalším kritériem je úprava 

písemností jak po věcné tak po obsahové stránce. Pro 

procvičování ţáci vyuţívají didaktických pomůcek. Na začátku 

kaţdé vyučovací hodiny je prováděno cvičení na zopakování 

předcházející látky. U ţáka se SPU je zvolen individuální 

přistup s ohledem k jeho diagnóze. 
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Kritéria hodnocení ţáků Převládá hodnocení strojopisných textů – rychlosti a přesnosti 

psaní, dle stanovených kritérií. Hodnocení ţáků je v souladu 

s Pravidly pro hodnocení vzdělávání ţáků SŠ Rokycany. 

Znalosti ţáka jsou ověřovány čtvrtletně v písemných cvičeních, 

která jsou zaměřena na přesnost a rychlost psaného textu a 

pololetně – souhrnná písemná práce zaměřena na přesnost – 

opis textu. V druhém ročníku je kladen důraz na věcnost a 

obsah obchodní korespondence v souladu s normalizovanou 

úpravou písemností.  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k řešení problémů – ţáci získají schopnost 

efektivně vyuţívat získané dovednosti i pro běţný ţivot. 

Komunikativní kompetence – ţáci jsou schopni se přiměřeně 

vyjadřovat v písemném styku a zároveň v mluvených 

projevech, zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně 

náročné souvislé texty. 

Personální a sociální kompetence – vyuţívají zkušeností a 

nabytých vědomostí v budoucí praxi, provozu. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám  - adaptovat se na pracovní prostředí a nové 

poţadavky, ţáci by měli získat základní vědomosti a 

dovednosti pro uplatnění v provozu popřípadě k rozvíjení 

vlastních podnikatelských aktivit. 

Kompetence využívání IKT a práce s informacemi - práce 

s prostředky informační a komunikační technologie při 

vyhledávání různých informací a nácvik efektivního pracování 

s nimi. 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie - rozvíjet a aplikovat 

získané poznatky, uţívat základní obsluhu osobního počítače 

v praxi.  

Člověk a svět práce – písemně a verbálně se prezentovat při 

jednání s potencionálními zaměstnavateli, mít základní 

vědomosti a dovednosti potřebné pro praktickou obsluhu 

výpočetní a informační techniky a tím popřípadě usnadňovat 

jejich rozvíjení podnikatelských aktivit.. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin:   33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- ovládá některé funkce  

  elektronického psacího stroje 

 

1. Úvod 

    - seznámení ţáků s psacím strojem a jeho 

       pouţití a význam APR 

    - pokyny pro psaní na stroji, výměna 

       pásky, běţná údrţba psacího stroje, 

       zásady bezpečnosti při práci 

    - základní obsluha osobního počítače 

2. Nácvik psaní na střední a horní  

    písmenné řadě (malá písmena) 

13 
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- píše desetiprstovou hmatovou  

  metodou v přiměřené přesnosti a  

  rychlosti  

 

3. Nácvik psaní na dolní písmenné řadě. 

    - velká písmena, tečka, čárka, pomlčka 

    - procvičování jiţ získaných dovedností  

      při psaní na stroji 

7 

- vyuţívá získané poznatky při psaní 

  na elektronickém psacím stroji či  

  počítači 

4.Nácvik psaní písmen na číselné řadě 

 

5 

 

- ovládá všechny funkce  

  elektronického psacího stroje 

 

5. Nácvik psaní znamének, značek a číslic, 

    nácvik zvláštní úpravy textu  
    - zdůrazňování písma, psaní doprostřed 

      papíru, tabulátor, oprava chyb, linkování 

5 

- píše desetiprstovou hmatovou  

  metodou v přiměřené přesnosti a  

  rychlosti  

6. Vypracování jednoduchých tabulek, 

    nácvik přesnosti a rychlosti psaní 
3 

 

2. ročník                                                                                           Počet hodin:   33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- plně ovládá funkce elektronického 

  psacího stroje 

- orientuje se ve vyhotovování  

  písemností spojených s provozem  

  prodejny 

- vyuţívá získané poznatky při psaní  

  na elektronickém psacím stroji či 

  počítači 

1. Úvod – seznámení s obsahem učiva  

    II. ročníku, zásady bezpečné práce 

    s psacím strojem, počítačem, BOZP 

2. Obchodní písemnosti 

    - pojem, význam, členění 

    - hlavní zásady při sestavování 

      obchodního dopisu 

    - nakládání s obchodními písemnostmi 

      (ukládání, archivace, vyřazování,  

      skartace,…) 

3. Normalizovaná úprava a zásady 

    stylizace obchodních písemností 

    - význam normalizace písemností, formáty 

      papírů a obálek 

    - normalizovaná úprava adres na obálkách, 

      procvičování 

    - náleţitosti jednotlivých předtisků 

      obchodních dopisů 

    - struktura obchodního dopisu a zásady 

      stylizace 

7 

- píše desetiprstovou hmatovou  

  metodou v přiměřené přesnosti a  

  rychlosti písemnosti při uzavírání  

  kupních smluv 

 

4. Písemnosti při uzavírání kupních smluv 

    - poptávka, nabídka, objednávka, kupní 

      smlouva, potvrzení objednávky 

8 

- vyhotovuje písemnosti spojené  

  s prodejem 
5. Písemnosti při plnění obchodní smlouvy   
    - dodací list, návěští, faktura 

8 

- vyhotovuje pomocí elektronického  

  stroje nebo PC písemnosti týkající  

  se platebního styku 

6. Písemnosti při vadách plnění 

    obchodních smluv 

    - urgence, reklamace, upomínky 

6 
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- vyplňuje pomocí elektronického  

  stroje nebo PC písemnosti týkající 

  se platebního styku 

 

7. Písemnosti spojené s platebním stykem 

    - peněţní ústavy, vztahy vůči nim 

    - výpisy z účtů 

    - hotovostní platební styk a bezhotovostní 

      platební styk 

    - písemnosti spojené s odvodem trţeb do 

      banky, na poštu 

4 

 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin:   32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- plně ovládá funkce elektronického  

  psacího stroje 

1. Úvod – seznámení s obsahem učiva III. 

    ročníku, zásady bezpečné práce 

   s psacím strojem, počítačem, BOZP 

1 

- orientuje se ve vyhotovování  

  vnitropodnikových písemností 

 

2. Vnitropodnikové písemnosti 

    - pracovní porady 

    - pracovní cesty 

    - písemnosti vedoucích pracovníků 

3 

- ovládá psaní osobních dopisů  

  vedoucích pracovníků 
3. Osobní dopisy vedoucích pracovníků 

    - blahopřejné dopisy 

    - děkovné dopisy 

    - omluvné dopisy 

    - pozvání formou osobního dopisu 

    - doporučené dopisy 

11 

- vyhotovuje samostatně personální  

  písemnosti 
4. Personální písemnosti 

    - ţádost o místo 

    - ţivotopis 

    - pozvání ke konkurzu 

    - pracovní smlouva 

    - dohoda o hmotné odpovědnosti 

    - dohody o pracích konaných mimo 

      pracovní  poměr 

    - dohoda o rekvalifikaci 

    - ukončení pracovního poměru 

12 

- ovládá psaní právních písemností 5. Právní písemnosti 
    - zastoupení při právních úkonech 

    - půjčky mezi občany 

    - ţaloby zasílané k obchodním soudům 

3 

- zná správnou manipulaci s   

  písemnostmi 
6. Manipulace s písemnostmi 

    - příjem a zapisování písemností 

    - přidělování písemností k vyřízení 

    - vyřizování písemností 

    - odesílání písemností 

    - ukládání písemností  

    - vyřazování písemností 

2 
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Učebnice: KOL. AUTORŮ. Technika   administrativy.  Praha: Fortuna, 2000. 

           KUDÍKOVÁ, FLEISCHMANNOVÁ, Jak  psát obchodní dopisy a jiné písemnosti.   

           1. vyd. Praha: Fortuna, 2001. 

           LEVOVÁ, VALEŠOVÁ. Dopisy  bez  předtištěných odvolacích údajů + Sbírka  

           úloh.  Praha: NÚOV, 2005. 

           ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH  

           TEXTOVÝMI EDITORY:  ČSN  01 6910 

           ŠTIKOVÁ, Stanislava. Obchodní  korespondence  I, II. 1.vyd. Plzeň: 1998. 

 

Vypracovala: Zdeňka Budínová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/66 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

OBCHODNÍ POČTY 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem vzdělávání je naučit ţáky: 

Odhadnout a posoudit výsledky zadaných úkolů vzhledem ke 

skutečnosti. 

Efektivně numericky počítat, upevnit znalosti z matematického  

vzdělávání v obchodních situacích. 

Porozumět matematickým vyjádřením a vyuţívat je 

v praktických situacích. 

Pouţívat a převádět běţně uţívané jednotky /zejména délky, 

objemu, hmotnosti, peněţní jednotky/.   

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 

 66 – 51 - H/01 Matematické vzdělávání a technika prodeje. 

Učivo v předmětu OP zahrnuje procvičování tématických 

celků: Operace s reálnými čísly a Převody jednotek -

v návaznosti na matematické vzdělávání a praktickou činnost 

ţáků v odborném výcviku, při vyuţití znalostí ekonomického 

vzdělávání a techniky prodeje. 

Pomůcky: kalkulačka 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Úkolem je upevnit a prohloubit početní paměť, samostatné 

uvaţování a vztah k předmětu. 

Strategie výuky Pouţívají se následující metody: 

- výklad, rozhovor 

- cvičení – provádění zápisů a výpočtů, doplňování 

hodnot 

- vyhledávání údajů a dat 

- vyvozování výsledků a jejich aplikace 

- samostatná práce ţáků, skupinová práce  

Kritéria hodnocení ţáků Ústní zkoušení se zápisem na tabuli: 1x za pololetí 

Písemné zkoušení: 2 pololetní práce – časový rozsah 1 

vyučovací hodina, celkem 2 vyučovací hodiny, 4 – 6 

písemných zkoušení v jednom pololetí – časový rozsah 10 – 20 

minut. 

Slovní hodnocení je ukončeno přiřazením numerického 

hodnocení. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro 

hodnocení vzdělávání ţáků  SŠ Rokycany. 
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a 

určit jádro problému, zdůvodnit způsob řešení. 

Matematické kompetence - při řešení praktických úkolů – 

pouţívat vhodné matematické postupy k řešení praktických 

úloh. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám – získat pozitivní vztah k povolání. 

Průřezové téma: 
Člověk a svět práce – práce s informacemi,  vyhledávání, 

vyhodnocování a vyuţívání informací, písemné vyjadřování 

matematických zápisů. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- hbitě provádí početní operace  

  s přirozenými a desetinnými čísly 

-pouţívá různé zápisy čísel –    

 desetinná čísla x zlomky 

- pomocí zlomků určí část celku 

- zaokrouhlí číslo 

- pouţívá trojčlenku v praktických   

  situacích, efektivně vypočítá cenu  

  zboţí určité hmotnosti, počtu kusů 

- řeší příklady z praxe vyuţitím 

  procentového počtu pomocí  

  kalkulačky bez zápisu 

- vypočítá změnu ceny zboţí,  

  finanční matematiky 

1. Operace s reálnými čísly 

- početní operace s přirozenými čísly 

- početní operace s desetinnými čísly 

 

 

 

- racionální čísla – zlomky /zvětšování,  

  zmenšování, část celku/ 

- zaokrouhlování čísel 

- poměr a rozdělovací počet 

- trojčlenka a její vyuţití 

 

 

- procenta – příklady z obchodní praxe 

   a finanční matematiky 

 

23 

- převádí jednotky délky, plochy a  

  objemu, hmotnosti 

- přepočítá cenu zboţí na  

  poţadovanou měnu 

- vyjádří cenu zboţí v různých  

  měnách 

2. Převody jednotek 

- jednotky délky, plochy, objemu,  

   hmotnosti 

- peněţní jednotky – přehled 

- převody a přepočty peněţních jednotek  

- kurzovní lístek 

10 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- aplikuje věty, definice, vzorce    

  výpočtů  

- pouţívá různé zápisy výpočtů 

- pouţívá trojčlenku v praktických  

  situacích  

- řeší příklady z praxe vyuţitím 

   rozdělovacího počtu 

- řeší výpočty pomocí kalkulačky 

1. Algoritmické početní úkony 

- poměr, úměra , trojčlenka 

- směšovací, rozdělovací počet 

- řetězovka 

- výpočty úměrou, průměr  

 

 

 

 

12 

- provádí procentový počet 

- provádí promilový počet 

- vyřeší úrokový počet  

2. Procentový, promilový a úrokový počet 

- procentový počet, výpočet procentové 

  části, výpočet počtu procent 

- výpočet procentového základu 

- promilový počet, úrokový počet  

15 

- pouţívá v praxi  prostředky  

  výpočetní techniky /kapesní  

  kalkulátor, počítač, kontrolní  

  pokladna/  

- získává početní jistotu, účelnost a  

  hbitost při základních početních  

  úkonech pomocí prostředků  

  výpočetní techniky 

3. Základní informace o mechanizaci    

    výpočetních prací v provozní jednotce 

- charakteristika a přehled prostředků  

  výpočetní techniky 

      - sčítání a odčítání  na počítacích strojích 

- násobení a dělení pomocí počítacích  

  strojů 

 

6 

 

Učebnice: KEBLOVÁ, A., VOLKOVÁ, J.,: Hospodářské výpočty pro odborná učiliště.   

                 Nakladatelství Septima, s.r.o., Praha 1999.  

 

Vypracovala: Bc. Irena Vostrá 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/64 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

DAŇOVÁ  EVIDENCE 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je poskytnout ţákům jak základní informace o 

účetnictví, tak vědomosti a dovednosti spojené s daňovou 

evidencí pouţívanou určitým okruhem poplatníků daně 

z příjmů a to jak plátců, tak i neplátců DPH.  Předmět pomáhá 

rozvíjet logické ekonomické myšlení ţáků číselným 

zobrazováním ekonomických jevů, vztahů a vazeb mezi nimi. 

Ţáci se naučí vést daňovou evidenci pro podnikatele, vyplnit 

daňové přiznání k DPH, přiznání k dani z příjmů. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP Prodavač – vzdělávací oblast Ekonomické 

vzdělávání. 

Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných 

předmětů, v nichţ ţáci poznávají věcnou a hodnotovou stránku 

hospodářského procesu. Mezi ně patří vyučovací předmět 

ekonomika, obchodní provoz, administrativa provozu, právní 

nauka, informační a komunikační technologie. 

Učivo je zařazeno do 3. ročníku a je strukturováno do 

následujících tématických celků: 

- Předmět a význam účetnictví – seznámení s podstatou 

účetnictví, jeho úlohou při řízení podniku a právní 

úpravou účetnictví 

- Účetní doklady – podstata a význam účetních dokladů, 

druhy, náleţitosti, vyhotovování a oběh účetních 

dokladů 

- Majetek podniku – majetek a jeho formy, zdroje 

financování majetku, inventarizace majetku a závazků 

- Daňová evidence – zásady a vedení daňové evidence 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci 

- prováděli daňovou evidenci pečlivě a odpovědně 

- kontrolovali výsledky své práce 

- nedopouštěli se podvodů, zpronevěry nebo korupčního 

jednání 

-     byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech  

      a znalostech zdokonalovat  
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Strategie výuky Ve vyučovacím předmětu daňová evidence se uplatní jak 

frontální, tak skupinové vyučování. Důraz je kladen především 

na pochopení ekonomických vztahů a souvislostí a jejich 

promítnutí do účetnictví, na pochopení jednotlivých vlivů 

účetních případů na stav majetku a výši hospodářského 

výsledku. 

Důleţité je vyuţití ekonomických poznatků ţáků z ostatních 

odborných předmětů. Jsou to především vyučovací předměty 

ekonomika, obchodní provoz, administrativa provozu,   

informační a komunikační technologie. 

Základem výuky je práce s účetními doklady a tiskopisy. Jsou 

zařazována praktická cvičení, kdy se ţáci učí vyhotovovat 

účetní doklady, vyplňovat daňová přiznání, sestavovat  

rozvahu. Ţáci se vedou k přesnosti, pečlivosti, pravdivosti a 

úplnosti účetních zápisů, učí se správně opravovat chybné 

účetní zápisy. 

Kritéria hodnocení ţáků Ţáci jsou hodnoceni průběţně v souladu s Pravidly pro 

hodnocení vzdělávání ţáků. 

Podklady pro hodnocení učitel získává těmito způsoby: 

- soustavným sledováním ţáka při plnění zadaných úkolů 

a jeho připravenosti na  vyučování – aktivita ţáka při 

vyučování, jeho samostatnost při řešení praktických 

příkladů, schopnost počítačového zpracování zadaných 

úkolů, samostatné plnění zadaných úkolů s následným 

ověřováním atd. 

- průběţnými učitelskými testy – jsou zaměřeny na 

teoretické znalosti i praktické dovednosti a jsou 

zařazovány vţdy po probrání příslušného tématického 

celku 

- ústním zkoušením – ţák je  jednou za pololetí zkoušen 

ústně 

- zpracováním zadaného tématu formou písemné práce – 

v kaţdém pololetí je zařazena jedna písemná práce 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny  

 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové  kompetence 
komunikativní  kompetence 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a zdůvodnit své  

      názory a návrhy, respektovat názory druhých 

- komunikovat na odpovídající úrovni, formulovat své 

myšlenky srozumitelně a souvisle, pouţívat odbornou 

terminologii 

personální kompetence 

- kriticky hodnotit své osobní dispozice a moţnosti, 

uvědomovat si své přednosti a nedostatky, přijímat radu 

i kritiku od ostatních 

- efektivně se učit a pracovat, volit vhodné techniky učení 

a duševní práce 

sociální  kompetence 
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    absolvent by měl být schopen: 

- pracovat samostatně i v týmu, podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností 

- odpovědně plnit zadané úkoly 

- adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky 

kompetence k řešení problémů 

absolvent by měl umět: 

- porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné 

k řešení problému (odborná literatura, internet), 

navrhnout způsob řešení, zhodnotit dosaţené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 

(logické, matematické) a myšlenkové operace 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

    absolvent by měl umět: 

- pracovat s osobním počítačem 

- pracovat s informacemi, a to především s vyuţitím 

prostředků informačních a komunikačních technologií 

- pracovat s aplikačním programovým vybavením, učit se 

pouţívat nový aplikační software 

 

Průřezová  témata 

Občan v demokratické společnosti 

Prolíná se téměř celým učivem vyučovacího předmětu daňová 

evidence.. 

Při aplikaci tohoto tématu si ţáci pod vedením učitele 

uvědomují základní hodnoty demokracie – základní práva a 

svobody občana demokratické společnosti (právo na samostatné 

podnikání, na samostatné rozhodování o rozdělení zisku, o 

úhradě ztráty, o nakládání s majetkem atd.) a jeho základní 

povinnosti, dodrţování zákonů a právních norem. 

Dodrţování obecných zásad a principů při vedení daňové 

evidence a účetnictví, daňové povinnosti podnikatelů. 

Prezentované informace přispívají k formování vlastností ţáků 

potřebných pro rozvoj osobnosti – kritické myšlení, 

odpovědnost za své jednání, samostatnost a iniciativa při řešení 

problémů, schopnost pracovat v týmu, sledování nejen 

osobních, ale i veřejných zájmů atd. 

 

Člověk a svět práce 

Prolíná tématickými celky, ve kterých ţák získává vědomosti a 

dovednosti nutné pro rozvoj svých podnikatelských aktivit a 

pro uplatnění na trhu práce v daném oboru, např. tématický 

celek: 

- Daňová evidence 

- Účetní doklady 

- Zúčtovací vztahy se zaměstnanci 

 

Informační a komunikační technologie 

- prolíná celým učivem vyučovacího předmětu daňová 
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evidence, kdy se ţáci seznamují s vedením daňové 

evidence v rámci vhodného software 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 64 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
Ţák/ţákyně 

- objasní podstatu a význam 

  účetnictví 

- charakterizuje úlohu účetnictví při  

   řízení podniku, základní znaky a  

   zásady účetnictví 

- rozliší způsoby vedení evidence 

  podnikatelské činnosti 

- vysvětlí rozdíl mezi účetnictvím a  

  daňovou evidencí 

- charakterizuje právní úpravu  

  účetnictví 

- rozliší finanční a manaţerské  

  účetnictví 

1. Charakteristika účetnictví 
- podstata, význam a funkce účetnictví 

- způsoby vedení evidence podnikatelské 

  činnosti – účetnictví a daňové evidence 

- právní úprava účetnictví 

- finanční a manaţerské účetnictví 

  

      

10 

- objasní význam majetku pro činnost 

   podniku 

- rozliší jednotlivé formy majetku a  

  zdroje financování majetku 

- charakterizuje způsoby oceňování  

  majetku 

- vysvětlí pojem inventarizace,  

  postup při provádění 

- vyhotoví inventurní soupisy  

  majetku 

2. Majetek podniku a zdroje financování  

    majetku 

- majetek a jeho formy 

- dlouhodobý majetek 

- oběţný majetek 

- zdroje financování majetku 

- vlastní kapitál 

- oceňování majetku 

- inventarizace majetku 

 

10 

- objasní význam průkaznosti  

  účetnictví 

- rozliší jednotlivé druhy účetních  

  dokladů 

- dodrţuje  zásady při vystavování 

   účetních dokladů 

- vyhotoví účetní doklady ručně i na 

   počítači 

- ověří náleţitosti účetních dokladů 

- charakterizuje oběh účetních  

  dokladů 

- vyplní doklady související   

  s pohybem peněz a evidencí  

  majetku 

- opravuje chybné účetní doklady 

- vysvětlí úkol a zásady vedení  

  daňové evidence 

- rozliší evidenční knihy 

3. Účetní doklady 

- podstata a význam účetních dokladů 

- druhy účetních dokladů 

- náleţitosti účetních dokladů 

- vyhotovení účetních dokladů 

- oběh a zpracování účetních dokladů 

- opravy účetních dokladů 

- úschova účetních dokladů 

- skartace účetních dokladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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- vyhotoví daňový doklad a zvládne 

   náleţitosti daňového dokladu 

- vede daňovou evidenci pro plátce i 

   neplátce DPH 

- charakterizuje způsoby oceňování  

  majetku a závazků v daňové 

  evidenci 

- charakterizuje postup  provádění 

   účetní závěrky v daňové evidenci 

- stanoví základ daně a vypočítá daň 

  z příjmu 

 

4. Daňová evidence a podnikání fyzických 

    osob 

- úkoly a zásady vedení daňové evidence 

- evidenční knihy v daňové evidenci 

- daňová evidence u neplátců DPH 

- daňová evidence u plátců DPH 

- oceňování majetku a závazků v daňové 

   evidenci 

- účtování do Peněţního deníku –  

   praktické příklady 

- minimální základ daně 

- účetní závěrka a daňové přiznání  

   fyzických osob 

29 

 

Učebnice: ŠTOHL, Pavel.: Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost. 2. vyd. Znojmo: 

                 2008. 

 

Vypracovala:  Mgr. Jindra Brojová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ  

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/66 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

PSYCHOLOGIE  PRODEJE 
  

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Poskytnout ţákům základní poznatky z psychologie, zejména  

ve vztahu k obchodní praxi, naučit ţáky jednat s lidmi 

v různých oblastech obchodní činnosti i v občanském ţivotě. 

Naučit ţáky aplikovat teoretické poznatky při odborném 

výcviku, chápat důleţitost správného chování člověka nejen při 

prodeji, ale i v soukromém ţivotě. Naučit ţáky poznávat svoji 

osobnost. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z RVP 66-51-H/01 Prodavač.    

Společenskovědní vzdělávání, Komunikace ve sluţbách. 

Výuka nebude zaměřena pouze na osvojení základních 

poznatků, ale zejména na praktické dovednosti – 

komunikativní, osvojení základů společenského chování, 

rozvíjení kladných vlastností ţáků, projevujících se ve vztahu 

k zákazníkům. Obsahem učiva jsou základní poznatky zejména 

z psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie 

prodeje. 

Obsah předmětu je propojen s předměty odborný výcvik, 

technika prodeje 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci  

- zvaţovali důsledky svého jednání 

- tvořili si vlastní úsudek, nenechali sebou manipulovat 

- váţili si ţivota a zdraví 

Strategie výuky Hlavními metodami je výklad, diskuse, práce s časopisy i 

odbornými texty, skupinová práce, referáty, samostatná práce, 

simulace prodejních situací. 

Kritéria hodnocení ţáků Vyuţívá se slovní i numerické hodnocení. Kriteria hodnocení 

vycházejí z Pravidel pro hodnocení vzdělávání ţáků SŠ 

Rokycany. Ústní i písemné zkoušení dílčích témat (cvičení, 

testy).Hodnocení skupinové práce, hodnocení stupně osvojení 

učiva, schopnosti aplikovat učivo (stupeň samostatnosti, 

kreativity, úroveň vyjadřování, vystupování).  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – kultivovat úroveň vyjadřování, 

různé způsoby prezentace, učit se umění naslouchat. 

Sociální kompetence – učit se pracovat v týmu, předcházet 

konfliktům, adaptovat se ve společnosti. 

Průřezové téma:  
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Občan v demokratické společnosti – dovednost jednat s lidmi, 

hledat kompromisní řešení, předcházet problémům vhodným 

jednáním. 

Člověk a svět práce – vést ţáky k zodpovědnosti za vlastní 

ţivot, odpovědné rozhodování, vyhledávat vhodné informace 

pro profesní uplatnění,znát svá práva i povinnosti.  

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- popíše vliv psychického zatíţení 

  na organismus 

- začlení psychologii do soustavy    

  společenských věd 

- objasní souvislost lidského chování  

  s biologickými procesy člověka 

1. Úvod 

    - Předmět, úkoly a odvětví  psychologie 

    - Základní psychologické pojmy   

    - Význam psychologie pro práci  

       v obchodě   

 2. Obecná psychologie    

     - Podstata duševního ţivota 

     - Charakteristika proţívání a chování   

     - Psychika, vědomí, podvědomí 

     - Biologická a sociální determinace  

        psychiky 

     - Psychické a poznávací procesy 

     - Pociťování a vnímání  

3 

- objasní souvislost lidského 

- chování s biologickými procesy   

  člověka 

     - Představy a fantazie 

     - Myšlení a řeč 

     - Paměť a učení 

     - Citové procesy. Základní charakteristika 

       a druhy citů 

5 

      - Motivační a volní procesy 

     - Charakteristika volního jednání 

     - Motivace, potřeby, přání, zájmy, 

        zvyky a návyky 

     - Projevy vůle, rozhodování, autoregulece    

     - Frustrace, stress, deprivace   

4 

- rozpozná typy zákazníků a reaguje 

  na projevy jejich chování,snaţí se 

  předcházet konfliktům, případně je  

  vhodně řeší  

 

3. Psychologie osobnosti 

    - Osobnost. Vlivy působící na utváření    

       osobnosti 

    - Vztahové a postojové vlastnosti    

       osobnosti. Charakter, postoje, ideály 

        2 

- uvědomuje si různorodost lidských 

  vlastností, zařadí je do skupin 

- objasní význam hodnocení a  

  poznávání lidí 

- objasní, do kterých společenských 

  skupin sám patří  

   - Dynamické vlastnosti osobnosti. Tem- 

      perament. Projevy jednotlivých typů   

      temperamentu v jednání a chování lidí .  

      Význam pro práci prodavače 

    - Výkonové vlastnosti osobnosti. Vlohy, 

       schopnosti, nadání, talent. Vědomosti a 

      dovednosti. 

        4 
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- objasní význam dodrţování  

  společenských pravidel 

    - Inteligence – podstata a moţnosti  

       rozvíjení 

    - Profil osobnosti prodavače 

4. Společenská výchova 

    - Význam společenského chování pro  

       práci v obchodě 

       3 

- v simulovaných situacích provádí  

  realizaci zásad společenského  

  chování a vytváření harmonických  

  vztahů 

- kriticky přistupuje ke svému    

  zevnějšku, odhaluje nedostatky a  

  hledá nápravu 

- pro různé situace vybírá vhodný  

  způsob zevnějšku 

- zdraví, představuje se, podává ruku, 

  oslovuje, tituluje 

- rozlišuje a provádí způsoby: prosba, 

  ţádost, poděkování  

    - Všeobecné zásady společenského  

       chování: pozdrav, oslovování,  

       představování, podání ruky, mimika,  

       zásady vhodné konverzace, telefonování 

    - Chování a vystupování ve společnosti.   

       Přístup k lidem, společenský cit a takt 

       Péče o zevnějšek 

       Zásady společenského chování na   

       pracovišti 

    - Chování v rodině 

       2    

-ujasňuje si kulturní písemný a ústní  

 projev  

      Chování u stolu. Stolování a stolničení 

      Zvyklosti při společenských událostech.   

    - Pozvánky, navštívenky, poděkování,  

      omluva, blahopřání, kondolence. Dárky 

5. Psychologie obchodování 

    - Vznik, vývoj a struktura potřeb 

    - Zájmy, záliby, sklony a jejich vliv na 

      rozsah potřeb 

        4 

- učí se prostředkům osobního  

  působení na zákazníka, prakticky  

  předvádí obchodní jednání na různé  

  úrovni 

- na základě znalostí z jazykové a  

  komunikační výchovy provádí  

  efektivní komunikaci 

- na základě praktických zkušeností  

  (odborná praxe) charakterizuje  

  psychologický dopad reklamy a  

  objasňuje její zavádějící formy 

    - Kupní motivace zákazníka 

    - Vznik a vývoj skupinového a veřejného 

       mínění 

    - Vnější vlivy působící na kupní jednání 

    - Formy propagace a reklamy, vliv na  

      jednání zákazníka 

    - Předpoklady úspěšného obchodování 

       4 

- na základě znalostí z odborných  

  předmětů řeší nejrůznější  

  simulované situace, v nichţ se ve 

  své praxi můţe ocitnout 

   - Psychologické otázky nabídky 

   - Metody a techniky psychologického  

      výzkumu      

        2 

 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- objasní, do kterých společenských  

  skupin sám patří 

- vhodně uplatňuje prostředky  

1. Sociální psychologie 

    - Vyuţití sociální psychologie v obchodní  

       praxi 

    - Sociální skupiny, základní druhy skupin 

        4 
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  verbální i neverbální komunikace 

 

       a jejich funkce 

    - Sociální skupiny v obchodě,  

      charakteristika, vytváření vztahů mezi  

      členy 

    - Normativní a hodnotový systém skupiny 

    - Sociální komunikace, její struktura   

- objasní vliv pracovního prostředí na 

   psychiku člověka (praktické  

   zkušenosti i z odborné praxe) –  

   pozitivní i negativní dopad 

- charakterizuje principy znalosti  

   bezpečnosti práce a hygieny při 

   práci 

    - Specifické odlišnosti chování příslušníků 

      různých sociálních skupin v obchodě 

2. Psychologie práce 

    - Uplatnění psychologie práce v obchodní  

       praxi  

    - Kultura práce a pracovního prostředí  

    - Vliv pracovního prostředí na psychiku 

       člověka při práci. Fyzické pracovní  

       podmínky: osvětlení, barevná úprava,  

       hluk,mikroklimatické podmínky 

       Zásady účelného vybavení pracoviště 

       Negativní vlivy pracovního prostředí 

       Bezpečnost práce a hygiena při práci     

       4 

- objasní význam osobní duševní  

  hygieny a hledá vlastní metody 

- rozliší vnější vlivy na psychiku  

  člověka v pracovním procesu 

- charakterizuje pracovní morálku   

  (zkušenosti z odborné praxe) 

- objasní důleţitost uspokojení  

   z práce 

 

    - Význam společenského prostředí 

    - Psychologický přístup k pracovní  

      skupině, členství v pracovní skupině 

    - Vztahy lidí k práci 

    - Vliv psychických procesů, stavů 

       a vlastností na pracovní výkon 

    - Pracovní morálka. Příčiny nedostatků  

       v práci 

    - Hodnocení pracovních výsledků 

    - Motivace a uspokojení z práce 

    - Hodnocení pracovníků 

    - Hygiena duševní práce 

3. Psychologie prodeje 

    - Estetika prodejního prostředí. 

    - Uspořádání sortimentu 

    - Kultura prodejního procesu 

    - Chování a vystupování prodavače  

       v souladu se společenskými normami 

        5 

- vyuţívá znalosti psychologie trhu  

  při ovlivňování kupního chování  

  zákazníka 

- řeší různé komunikativní situace  

  s ohledem na věk a typ zákazníka a 

  různé formy prodeje 

    - Jednání se zákazníky 

    - Osobnost zákazníka 

    - Psychologický rozbor různých typů  

      chování zákazníka 

    - Typy zákazníků, rozlišení podle různých  

       hledisek 

        2 

- uplatňuje správné zásady  

  psychologie prodeje 

- na základě praktických zkušeností  

  (odborná praxe) charakterizuje  

  psychologický dopad reklamy a  

  objasňuje její zavádějící formy 

    - Kupní  motivace a moţnosti jejího  

      ovlivňování. Působení propagace a  

      reklamy 

    - Faktory ovlivňující jednání zákazníka 

       3  
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- ovládá společenské chování a  

  profesní vystupování 

- aplikuje zásady slušného chování a 

   řešení konfliktů 

- pečuje o zevnějšek a snaţí se o  

  kultivovaný projev 

     - Osobnost prodavače 

     - Péče o zevnějšek, úpravu a čistotu 

     - Hygiena duševní práce 

     - Ústní projev 

     - Postoje a jednání prodavače se  

        zákazníkem. Postřeh a iniciativa 

       3 

- poznává různé typy zákazníků a  

   předvádí komunikaci s nimi 

- řeší různé komunikativní situace na 

  základě praktických zkušeností  

  (odborná praxe) 

     - Schopnosti, odborné vědomosti a    

       dovednosti prodavače 

     - Formy záměrného působení prodavače  

        na zákazníka 

     - Hodnocení práce prodavače 

     - Moţnosti rozvoje osobnosti prodavače 

     - Řešení psychicky náročných situací 

     - Pracovní podmínky v obchodě. Duševní  

       vyrovnanost 

       3 

- navrhne, jak řešit sociální konflikty 

- v simulovaných situacích provádí  

  realizaci zásad společenského  

  chování a vytváření harmonických 

  vztahů 

- rozlišuje konflikty nutné a zbytečné 

- učí se prostředkům osobního  

  působení na zákazníka, prakticky  

  předvádí obchodní jednání na různé 

  úrovni  

     - Zátěţové a konfliktní situace, jejich  

        vznik a příčiny 

     - Řešení zátěţových a konfliktních situací 

        v obchodní praxi. Postoje a jednání  

        prodavače. Sebeovládání 

        Předcházení konfliktním situacím 

        Řešení mimořádných situací  

        v obchodním provozu: krádeţe,  

        poškození zboţí, případy náhlé  

        zdravotní  indispozice.. 

     - Komplexní práce se zákazníkem  

       v jednotlivých formách prodeje.  

       Nabídka a předvádění zboţí  

       specifického sortimentu – praktické  

       procvičování  

        3 

- na základě získaného teoretického  

  sumáře (i z odborných předmětů) 

  řeší nejrůznější simulované situace, 

  v nichţ se ve své praxi můţe  

  ocitnout 

- na základě znalostí z jazykové a  

  komunikační výchovy efektivně  

  komunikuje 

4. Psychologie trhu 

    - Psychologie trhu – pojem. Uplatnění   

      v obchodní praxi 

    - Obchodní jednání 

    - Psychologické zásady obchodního  

      jednání 

    - Navazování kontaktů a působení na  

      obchodní partnery. Vytváření image 

    - Nákupní motivace. Formy poradenství 

    - Základní vztahy na trhu 

    - Makrostruktura 

    - Mikrostruktura   

       4 

- prakticky předvádí obchodní  

  jednání na různé úrovni 

    - Výzkum struktury trhu. Marketing 

    - Poptávka, její vznik a šíření 

    - Nabídka. Skladba sortimentu zboţí,  jeho 

       inovace  

        2 

 

Učebnice: HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce pro střední školy.1.vyd.Havlíčkův 

                 Brod:Fragment,1966. 

                  BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela.Psychologie prodeje pro střední  
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                  odborná učiliště.1.vyd.Praha:Fortuna,1995. 

                  BEDRNOVÁ, Eva,PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie obchodu a služeb pro  

                  střední odborná učiliště.1.vyd.Praha:Fortuna,1998. 

                  KOUBEK, Karel, JEČNÝ, Dobromil. Psychologie v kostce – rozum,cit a  

                  vůle.1.vyd.Praha: Ratio,1994. 

                  HELUS, Zdeněk. Psychologie pro střední školy.1.vyd.Praha: Fortuna,1995. 

 

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Tučková 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ                                                                                                                        

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 1/33  

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

PROPAGACE 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Vymezit a popsat propagační prostředky, psát jednoduché 

cenovky, popisky a další grafické informace k vystavovanému 

zboţí. 

Seznámit ţáky s činnostmi a skutečnostmi, které jsou nezbytné 

k zajištění účinné propagace prodávaného zboţí a sluţeb. Ţáci 

popíší význam propagačního sdělení a komunikace v obchodní 

praxi. 

Podílet se na aranţování drobných výzdob ke školním akcím 

nebo významným dnům. 

Ţáci reprodukují různé typy písma a pouţijí je v jednoduchých 

úlohách. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 66-51-

H/01 Prodavač – oblast vzdělávání - Technika prodeje, 

komunikace ve službách a estetické vzdělávání. 

Tématické celky: Komunikace a veřejnost, propagace, písmo v 

propagaci, barvy v propagaci a výkladní skříně, vstupní 

prostory a vitríny. Na příkladech se ţáci naučí rozlišovat média 

a jejich poslání, popsat účinky propagační akce, zásady vyuţití 

barev, vůní a dalších propagačních prostředků v komunikaci a 

propagaci. Ţáci se seznámí se základními pojmy 

propagace.Učivo navazuje na vědomosti ze zboţíznalství a 

techniky prodeje, ţáci vyuţívají zkušeností z odborného 

výcviku.Dále vyuţívají vědomostí a dovedností z předmětů 

psychologie prodeje, obchodního provoz, IKT. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje ţáků k sobě, svému 

okolí i roli, ve které dokáţou získané kompetence uplatňovat. 

Posoudí a odhadnou vhodnou formu propagace v souladu 

s etikou reklamy při ovlivňování kupního jednání zákazníků. 

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci dokázali 

-  podat informace o charakteristikách produktů               

- prezentovat a propagovat zboţí různého sortimentu 

- uplatňovat poznatky psychologie reklamy 

- vytvořit jednoduché propagační prostředky 

- chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti 

- chápat význam, účel a uţitečnost vykonávané práce 

- aplikovat poznatky sociální psychologie pro určování cílové  

skupiny zákazníků 

- určit vhodné propagační prostředky pro konkrétní propagační    
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akci 

- posoudit správné propagační prostředky pro určitou cílovou     

skupinu 

- dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Strategie výuky Základní metodou je výklad a řízená diskuse ţáků. Ţáci pracují 

samostatně, případně i ve dvojicích či skupinách. Ţákům jsou 

zadávány i praktické úkoly. Součástí výuky jsou návštěvy 

výstav a odborné přednášky. Ţáci se zdokonalují účastí na  

jednotlivých projektech školy, třídy, skupiny s konkrétním 

tématickým zaměřením. Při výuce se podporuje především 

samostatná tvořivá práce. 

Kritéria hodnocení ţáků Numerická klasifikace. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel 

pro hodnocení vzdělávání SŠ Rokycany. 

Hodnotí se stupeň osvojení učiva, schopnost aplikovat znalosti, 

míra samostatnosti a kreativity i úroveň vyjadřování – slovní 

hodnocení (rady, náměty pro zlepšení). 

Ţáci jsou vedeni k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení 

spoluţáků. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence - vhodně se prezentovat, formulovat 

propagační sdělení srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 

přehledně a jazykově správně; zpracovat jednoduché texty 

propagačních sdělení s vyuţitím odborné terminologie. 

Personální kompetence - přijímat hodnocení svých výsledků  

i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i 

kritiku; dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence - pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností; přijímat a plnit 

odpovědně svěřené úkoly. Podněcovat práci týmu vlastními 

návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů.  

Průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie - vyuţívat prostředky 

informačních a komunikačních technologií a efektivně 

pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a s 

dalšími prostředky informačních komunikačních technologií, 

získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z 

celosvětové sítě Internet, pracovat s nimi. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

 hodin 

Ţák/ţákyně 

- vymezí dobu vzniku reklamy  

   v souvislosti s dělbou práce  

- vysvětlí zásadní význam informací a   

  komunikace ve sluţbách  

- vhodně kombinuje prostředky verbální 

  a neverbální komunikace  

- popíše komunikační proces  

- popíše vliv masmédií na chování  

   kupujících 

1. Komunikace a veřejnost  

    -  základní pojmy                 

    -  vznik a vývoj propagace  -  

    -  komunikační proces  

    -  propagační proces, propagační  

       cíle 

    -  propagační média 

     

      

6 

 

 

 

 

 

 

 

- ovládá zásady profesního jednání a  

   vystupování  

- vyuţívá  telekomunikační prostředky 

- na základě poznatků z praxe sestaví  

  program propagační akce či propagační 

  sdělení po stránce formální i obsahové 

2. Propagační prostředky 

    - nástroje a rozdělení    

      propagačních 

      prostředků a propagační akce  

      ( školy, firmy, oboru ) 

6 

- nacvičí pouţití propagačního písma  

- vyuţívá zásady pro pouţívání písma  

  v propagaci  

- napíše vlastní reklamní textů 

3. Písmo v propagaci  

    - tvorba reklamního písma 

    - pouţívání švihového písma 

    - psaní textů 

    - vlastní tvorba reklamních textů 

5 

- aplikuje zásady pro vytvoření   

  estetického prostředí interiéru prodejny  

- vysvětlí  psychologické účinky barev     

- popíše příklady vyuţití barev 

  v konkrétní situaci 

 

4. Barvy v propagaci 

    - vyuţití v obchodě 

    - barvy a nálada 

    - vyuţití barev v interiéru 

      prodejny 

    - barvy a image firmy 

    - vyuţití barev a jejich kombinací   

      pro různé příleţitosti 

5 

 

 

 

 

- popíše základní techniky aranţérských     

  prací  

- vytvoří drobné propagační předměty  

- vhodně vyuţívá dovedností při psaní:  

  popisek, cenovek, pozvánek a pod.                            

- vyuţívá zásady pro vystavování,   

  aranţování zboţí s přihlédnutím ke   

  specifice sortimentu  

- realizuje drobné propagační a  

  prezentační akce 

5. Výkladní skříně, vstupní  

    prostory, vitríny    

    - typy výkladních skříní 

    - materiály a pomůcky pro      

      aranţování 

    - praktické činnosti ve škole,  

      prodejně, při prezentaci školy. 

    - samostatné práce – souhrnné  

     

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnice: VYŠKOVSKÁ, Olga. Aranžování pro prodavače.2. vyd. Praha: SPN, 1969. 

                 ČIHOVSKÝ, Ludvík. Jak úspěšně prodávat ? 1. vyd. Praha: MONTANEX, 1994.  

 

Vypracoval: PaedDr. Milan Zach 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní  

Počet hodin celkem: 6/196 

Platnost od: 1. 9. 2009 

 

Učební osnova předmětu 

 

ZBOŢÍZNALSTVÍ 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Vybavit ţáka všestrannými vědomostmi o vlastnostech 

základních skupin zboţí. Naučit je hodnotit, chránit a ošetřovat 

uţitnou hodnotu zboţí. 

Vést ţáky k pochopení podstaty jakosti a vnímat ji nejen jako 

konkurenční výhodu výrobku, ale i jako potřebnou cestu ke 

zkvalitnění sluţeb a činností v obchodě dle technických norem 

ISO 9000. 

Seznámit ţáky s metodami měření, hodnocení, řízení a 

označování jakosti. Naučit je orientovat se ve stále se 

rozšiřujícím sortimentu zboţí, znát a pouţívat odbornou 

terminologii. 

Vést ţáky k tomu, aby poskytovali pravdivou a kvalifikovanou 

poradenskou sluţku zákazníkům. 

Zprostředkovat ţákům ucelený přehled o aktuální legislativě, 

normách a standardech v oboru.  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 66 – 51 – 

H/01 Prodavač – Zbožíznalství. 

Ţáci se seznámí se základními pojmy zboţíznalství – 

s rozdělením sortimentu zboţí, s hodnocením zboţí a jeho 

uţitnými vlastnostmi, s pojmem jakost. Další tématický celek je 

věnován ochraně uţitných vlastností. 

Obsahem učiva je konkrétní sloţení poţivatin, potravinářské 

zboţí rostlinného a ţivočišného původu, průmyslové zboţí – 

základní sortiment. 

Obsah učiva zboţíznalství navazuje vědomosti získané 

v předmětech obchodní provoz a odborný výcvik, kde ţáci 

manipulují se zboţím a na základě vědomostí osvojených 

v teoretických předmětech dokáţí poskytovat odborné 

poradenství při prodeji.  

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci 

- dodrţovali směrnice, předpisy, normy a zákony platné a   

   závazné pro oblast obchodu 

- usilovali o hospodárnost, neplýtvali materiály ani energií 

- váţili si zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého 

  ţivotního prostředí a snaţili se je zachovat pro příští generace 

- byli ochotni sledovat  vědeckotechnický pokrok v různých  

  oblastech výroby (inovace sortimentu prodávaného zboţí) 

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech a  
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  znalostech zdokonalovat 

- přistupovali k zákazníků i ostatním lidem bez stereotypu a  

  předsudků 

- nedopouštěli se podvodů, zpronevěry nebo korupčního  

  jednání 

- zvaţovali důsledky svého jednání, tedy aby jednali odpovědně 

Strategie výuky Výuka vychází z poznatků přírodních věd a plynule navazuje 

na problematiku dalších odborných předmětů včetně odborného 

výcviku. Klasické vyučovací metody jsou průběţně doplňovány 

problémovými a projektovými úkoly. Ve výuce je vyuţíváno 

odborných exkurzí, výstav, besed s odborníky, soutěţí 

odborných znalostí a dovedností. Promyšleně jsou začleňovány 

aktivizující metody, vedoucí ţáky k ověřování a praktickým 

aplikacím, k prohlubování a uplatňování získaných vědomostí. 

Dle moţnosti se vyuţívá audiovizuální technika, internet, 

odborné časopisy, knihy a další informace z oboru.  

Kritéria hodnocení ţáků Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání ţáků. Numerické hodnocení. 

Průběţné slovní hodnocení, ústní a písemné zkoušení dílčích 

témat (cvičení, testy), individuální i skupinové. 

Důraz je kladen na spojování vědomostí, třídění poznatků a 

jejich aplikaci, řešení samostatných úkolů, práci ve skupinách, 

práci v týmu, řešení příkladů z praxe. Učitel zjišťuje a hodnotí 

stupeň osvojení učiva, schopnost aplikovat, stupeň 

samostatnosti, kreativitu, úroveň vyjadřování včetně odborné 

terminologie.  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – ţák se vyjadřuje a vystupuje 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální kompetence – ţák hodnotí své osobní dispozice, 

uvědomuje si vlastní přednosti, moţnosti a nedostatky, vyuţívá 

ke svému učení zprostředkované zkušenosti. 

Sociální kompetence – adaptuje se na pracovní prostředí a nové 

poţadavky, pracuje samostatně i v týmu. 

Matematické kompetence – pouţívá různé formy grafických 

znázornění (grafy, tabulky). 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – ţáci jsou vedeni k úctě 

k materiálním a duchovním hodnotám (péče o uţitnou hodnotu 

zboţí). 

Člověk a životní prostředí – ţáci jsou vedeni k ochraně 

ţivotního prostředí (nakládání s odpady, jejich třídění a 

recyklace), k tvorbě zdravého pracovního prostředí, ke 

zdravému ţivotnímu stylu, k dodrţování hygieny výţivy.    
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání   

1. ročník                                                                                          Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- pouţívá odbornou obchodní  

  terminologii 

- ovládá problematiku hlavních  

  zboţových skupin 

- rozdělí zboţí podle různých  

  hledisek 

- charakterizuje specifika  

  jednotlivých skupin 

1. Úvod do předmětu, základní pojmy 

    - úkoly zboţíznalství 

    - základní rozdělení zboţí 

    - přehled  sortimentních skupin  

      potravinářského a průmyslového zboţí 

    - charakteristika zboţí podle sortimentu 

6 

- - ovládá subjektivní metody  

-    hodnocení zboţí 

- chápe podstatu jakosti  

- teoreticky zvládá metody hodnocení 

  jakosti zboţí 

- uvědomuje si ekonomické důsledky 

  kolísání jakosti 

- orientuje se ve značkách jakosti 

- vysvětlí význam normalizace,  

  certifikace a metrologie pro obchod 

  i spotřebitele  

2. Hodnocení zboţí 

    - činitelé podmiňující vznik vlastností  

      zboţí 

    - uţité vlastnosti a uţitná hodnota 

    - spotřebitelská hodnota zboţí 

    - hodnocení, měření a testování zboţí 

    - vlivy sniţující uţitnou hodnotu zboţí 

    - druhy vlivů a jejich důsledky 

 

8 

- vyuţije znalosti o vlivech  

  k odvození hygienických poţadavků 

  na skladování a prodej zboţí  

- rozlišuje základní druhy obalových  

  materiálů podle vlastností a pouţití 

- ovládá pravidla pro označování  

  obalů 

- pracuje s informacemi uváděnými  

  výrobcem 

- chápe důsledky pouţívání  

  nevhodných, poškozených, špatně či 

  nedostatečně označených obalů 

- dokáţe vymezit povinnosti prodejce 

   i dodavatele při likvidaci obalů  

3. Ochrana uţitných vlastností zboţí, péče 

    o jakost zboţí 

    - ochrana zboţí před působením  

       negativních vlivů 

    - obaly, funkce, druhy, obalové materiály 

    - povrchová úprava zboţí, konzervace 

      potravinářského a průmyslového zboţí 

    - skladování a přeprava 

    - značení zboţí, správná manipulace 

10 

- ovládá pravidla hygieny výţivy 

- objasní vlivy působící na zboţí ve 

  sféře oběhu 

- pouţívá obchodní terminologii 

- popíše sloţení poţivatin, ţádoucí a  

  neţádoucí látky v potravinách 

- pracuje s informacemi uváděnými 

  výrobcem 

4. Poţivatiny 

    - sloţení poţivatin – základní a doplňující 

      sloţky 

    - biologická, energetická, nutriční hodnota  

    - obohacování poţivatin 

 

8 

- dokáţe vymezit specifické  

  poţadavky na ošetřování,  

  skladování  a prodej zboţí 

- pracuje s informacemi uváděnými  

5. Potravinářské zboţí 

    - obiloviny, mlýnské a krupařské výrobky 

    - luštěniny, olejniny 

    - chléb, běţné a trvanlivé pečivo 

22 
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  výrobcem 

- vysvětlí nezbytnost inovace a  

  výprodejů sortimentu 

- orientuje se v platné legislativě  

  daného sortiment 

- na příkladech prokáţe zvládnutí  

  subjektivních metod hodnocení  

  zboţí 

- rozlišuje vzorky pomocí smyslů 

- popíše nejčastější moţné vady zboţí 

  příslušného sortimentu 

    - těstoviny 

    - cukrářské výrobky 

    - cukr, med, ostatní sladidla 

    - škrobárenské zboţí 

    - čokoláda 

    - cukrovinky čokoládové a nečokoládové 

- vymezí specifické poţadavky na  

  ošetřování, skladování a prodej 

- pouţívá odbornou terminologii 

- s ohledem na charakter  

  prodávaného zboţí vysvětlí  

  manipulaci, balení, označování 

- orientuje se v platné legislativě 

  daného sortimentu 

6. Ovoce, zelenina 

    - ovoce tuzemské, exotické 

    - výrobky z ovoce – průmyslově  

      upravených, vyrobených 

    - zelenina domácí, z dovozu 

    - výrobky ze zeleniny 

    - brambory 

    - houby 

12 
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2. ročník                                                                                                Počet hodin: 66 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- ovládá kategorizaci mléčných  

  výrobků 

- vymezí specifické poţadavky na  

  skladování mléčných výrobků 

- ovládá pravidla pro označování  

  obalů 

- vysvětlí nutnost dodrţování  

  pravidel správné hygienické praxe  

  (kritické body) 

- popíše důsledky pouţívání  

  nevhodných, poškozených, špatně či 

  nedostatečně označených  obalů 

- pracuje s informacemi uváděnými  

  výrobcem 

1. Mléko a mléčné výrobky 

    - mlékárenská úprava mléka 

    - trţní druhy mléka 

    - ostatní tekuté mléčné výrobky 

    - zakysané mléčné výrobky 

    - sušené mléčné výrobky 

    - mraţené mléčné výrobky 

    - zahuštěné mléčné výrobky 

    - sýry 

    - máslo 

 

14 

- rozdělí a vyjmenuje základní  

  sortiment tuků 

- senzoricky hodnotí druh a kvalitu 

- uvědomuje si důsledky pouţívání  

  nevhodných, poškozených, špatně či 

  nedostatečně označených obalů 

- rozliší označení jakosti 

- rozliší tuky podle surovin, výroby,  

  trţní úpravy a pouţití 

2. Tuky 

    - tuky rostlinného původu 

    - tuky ţivočišného původu 

    - průmyslově upravené tuky – ztuţené,  

      margaríny 

6 

- vyjmenuje trţní druhy vajec  

- vysvětlí údaje uváděné výrobcem 

  na obalech 

- pracuje s informacemi uváděnými  

  výrobcem 

- specifikuje poţadavky na  

  ošetřování, skladování a prodej  

  zboţí 

- senzoricky hodnotí druh a kvalitu  

  zboţí 

3. Vejce 

     - trţní nabídka 

     - značení 

     - výrobky z vajec 

2 

- vyjmenuje základní sortiment  

  masných výrobků 

- popíše charakteristické vlastnosti  

  jednotlivých druhů mas 

- ovládá pravidla pro označování  

  obalů  

- vyjmenuje pravidla správné  

  hygienické praxe (kritické body) 

- uvědomuje si důsledky pouţívání  

  nevhodných, poškozených, špatně či 

  nedostatečně označených obalů 

- pracuje s informacemi uváděnými  

  výrobcem  

4. Maso a masné výrobky 

    - jateční maso 

    - jateční produkty 

    - drůbeţ 

    - zvěřina 

    - ryby 

    - výrobky z masa – uzenářské,  

      konzervárenské 

 

17 
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- vyjmenuje v přehledu základní  

  sortiment elektrotechnického zboţí  

  pro domácnost 

- ovládá problematiku zásad  

  bezpečnosti pouţívání  

  elektrotechnického zboţí 

- vyjmenuje náleţitosti dokladů  

  spojených s prodejem zboţí (záruční 

  list) 

- vysvětlí nezbytnost inovace  a  

  výprodejů sortimentu 

5. Elektrotechnické zboţí 

    - elektroinstalační materiál 

    - osvětlovací tělesa 

    - elektromechanické spotřebiče 

    - elektrotepelné spotřebiče 

    - spotřebiče pro příjem a reprodukci zvuku 

       a obrazu 

     

10 

- vyjmenuje v přehledu základní  

  sortiment papírenského zboţí a  

  kancelářských a školních potřeb 

- vytvoří doplňkovou a dodatečnou  

  nabídku zboţí 

- rozliší vzorky zboţí podle vzorníku 

- specifikuje pouţití jednotlivých  

  druhů zboţí 

- ovládá označování sešitů, psacích,  

  kreslicích a rýsovacích potřeb,  

  formátování papíru a výrobků  

  z papíru 

- vyjmenuje jednotlivé kategorie  

  kancelářských školních potřeb 

6. Papír, školní a kancelářské potřeby 

    - základní papírenský sortiment 

    - potřeby na psací, kreslení a rýsování 

    - ostatní školní a kancelářské potřeby 

    - označování a kategorizace zboţí  

       příslušného sortimentu 

10 

- vyjmenuje v přehledu základní  

  sortiment  hraček a sportovních  

  potřeb 

- vytvoří doplňkovou a dodatečnou  

  nabídku zboţí 

- rozliší vzorky zboţí podle vzorníku 

- specifikuje pouţití jednotlivých  

  druhů zboţí 

- popíše postup při předvedení zboţí  

  s ohledem na typ, věk, pohlaví  

  zákazníka 

7. Hračky a sportovní potřeby 

    - třídění sortimentu dle různých hledisek 

 

7 
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3. ročník                                                                                                Počet hodin: 64                                                                                    

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- rozdělí uvedený sortiment zboţí dle 

  různých hledisek 

- definuje poţadavky na ošetřování,  

  skladování a prodej uvedené  

  skupiny zboţí dle specifických  

  vlastností 

- pracuje s informacemi uváděnými  

  výrobcem 

- vyjmenuje nejčastější vady uvedené 

  sortimentní skupiny  

1. Koření a dochucovací prostředky 

    - koření 

    - kořenící  prostředky   

    - sůl,ocet, hořčice   

    - hotové polévky a omáčky – průmyslově  

      vyrobené 

    - kypřicí prostředky 

6 

- specifikuje jednotlivé skupiny  

  výrobků 

- porovná vlastnosti jednotlivých  

  trţních druhů kávy, čajů, kávovin,  

  kakaového prášku 

- pracuje s informacemi uvedenými  

  výrobcem 

- vysvětlí symboly, značky a další  

  údaje na obalech 

2. Káva, čaj, kakao, kávoviny 

    - káva zrnková 

    - kávoviny 

    - čaj pravý 

    - kakaový prášek 

    - produkční oblasti,druhy, zpracování,  

      fermentace, trţní nabídka 

5 

- rozdělí uvedený sortiment zboţí dle 

   různých hledisek 

- pracuje s informacemi uvedenými  

  výrobcem 

- vysvětlí symboly, značky a další  

  údaje na obalech                                    

- se orientuje v platné legislativě  

  daného sortimentu 

3. Nápoje 

    - nealkoholické nápoje 

    - pivo 

    - víno 

    - lihoviny 

    - zákonné normy o prodeji 

11 

- se orientuje v platné legislativě  

  daného sortimentu 

- specifikuje jednotlivé skupiny  

  výrobků 

- pracuje s informacemi uvedenými  

  výrobcem 

- vysvětlí symboly, značky a další  

  údaje na obalech  

- rozdělí uvedený sortiment zboţí dle 

  různých hledisek 

4. BIO výrobky 

    - potraviny 

    - textil 

4 

- rozdělí uvedený sortiment zboţí dle 

  různých hledisek 

- specifikuje jednotlivé skupiny  

  výrobků 

- pracuje s informacemi uvedenými 

  výrobcem 

- vysvětlí symboly, značky a další  

  údaje na obalech  

- vysvětlí nutnost dodrţování zásad  

5. Drogistické zboţí 

    - mýdla, prací a čisticí prostředky 

    - autokosmetika 

    - parfémy a kolínské vody 

    - vlasová kosmetika 

    - péče o pleť 

    - dekorativní kosmetika 

    - dětská a pánská kosmetika 

    - drogistická galanterie 

14 
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  správného skladování s ohledem na  

  specifika sortimentu 

- ovládá bezpečnostní a hygienická  

  pravidla při zacházení s hořlavinami 

  a chemickými přípravky 

- pouţívá správnou odbornou  

  terminologii 

     

- rozdělí uvedený sortiment zboţí dle 

  různých hledisek 

- charakterizuje jednotlivé  

  sortimentní skupiny 

- rozliší uţitné vlastnosti výrobků 

- pracuje s informacemi uvedenými 

  výrobcem 

- vysvětlí symboly, značky a další  

  údaje na obalech a visačkách 

- definuje poţadavky na ošetřování,  

  skladování a prodej uvedené  

  skupiny zboţí dle specifických  

  vlastností 

- vytvoří doplňkovou a dodatečnou  

  nabídku zboţí 

- pouţívá správnou odbornou  

  terminologii 

- vysvětlí nezbytnost inovace  a  

  výprodejů sortimentu 

- orientuje se ve velikostních  

  tabulkách oděvů a obuvi a ostatního 

  zboţí 

6. Textilní a koţedělné zboţí 

    - textilní vlákna 

    - textilní materiály – příze, tkaniny,  

      pleteniny, netkané textilie 

    - pletené zboţí 

    - bytový textil 

    - textilní galanterie 

    - oděvy – konfekce 

    - koţešiny 

    - obuv 

    - koţená galanterie 

12 

- charakterizuje jednotlivé  

   sortimentní skupiny 

- rozdělí uvedený sortiment zboţí dle  

  různých hledisek 

- rozliší uţitné vlastnosti výrobků 

- vytvoří doplňkovou a dodatečnou  

  nabídku zboţí 

- vysvětlí nezbytnost inovace  a  

  výprodejů sortimentu                          

- definuje poţadavky na ošetřování,  

  skladování a prodej uvedené  

   skupiny zboţí dle specifických 

   vlastností 

- vysvětlí symboly, značky a další  

  údaje na obalech 

- pouţívá správnou odbornou  

  terminologii 

- odvodí nejčastější vady zboţí  

  vzniklé nesprávnou manipulací s  

  ním 

7. Domácí potřeby 

    - členění sortimentu z různých hledisek 

    - sklo a výrobky ze skla 

    - keramika a výrobky z keramiky 

    - kuchyňské potřeby – nádobí, noţířské  

      zboţí, výrobky z drátu, plechu, plastů,  

      dřeva 

12 
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Učebnice: ANDERLE, Peter, SCHWARZ, Helmuth. Zbožíznalství  Poživatiny – potraviny,  

                 pochutiny. 5.vydání. Praha: SNTL, 2004. 

                 CVRČEK, Karel, BERÁNEK, Jaroslav aj..Zbožíznalství I.. 4. upravené vydání. 

                 Praha: Fortuna, 2001. 

                 CVRČEK, Karel, CHALUPNÝ, Vladimír aj..Zbožíznalství II.. Vydání. Praha:  

                 Fortuna, 1995. 

                 KRONERAFF, Ivan, PÁL, František aj.. Zbožíznalství drobného zboží. 2. upravené  

                 vydání. Praha: Merkur, 1991. 

 

Vypracovala: Bc. Růţena Najdenovová 
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Název ŠVP: PRODAVAČ – SMÍŠENÉ ZBOŢÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem:  50/1632,5        

Platnost od: 1. 9. 2009  

 

Učební osnova předmětu 

 

ODBORNÝ VÝCVIK 
 

Obor středního vzdělání s výučním listem 

                                                                                          

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu Cílem odborného výcviku je v praxi seznámit ţáky s operacemi 

na prodejní jednotce a samostatně vykonávat operace spojené 

s pohybem zboţí v prodejní jednotce, s cestou zboţí ze skladu 

k zákazníkovi. Ţáci se naučí vykonávat základní úkony spojené 

s pohybem zboţí po provozovně – ukládat zboţí, vystavovat 

zboţí do regálů, obslouţit zákazníka při pultovém prodeji, 

vyhotovit základní doklady spojené s prodejem zboţí, Seznámit 

ţáky s problematikou  poprodejního servisu (balení, reklamace 

zákazníka) a především naučit je samostatně vykonávat další 

operace spojené s pohybem zboţí v prodejní jednotce – 

přejímat a ukládat zboţí, manipulovat se zboţím při prodeji, 

obslouţit zákazníka, pracovat na kontrolní pokladně a vést 

administrativu s tím spojenou. Připravovat zboţí k prodeji 

včetně propagace, aranţovat zboţí v prodejně a do výkladních 

skříní, balit zboţí dárkovým způsobem, vyhotovit doklady 

spojené s prodejem zboţí (záruční list), pracovat bezpečně se 

zařízením, nástroji a pomůckami prodejních jednotek 

Ţáci jsou vedeni k tomu, aby dbali na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, dodrţovali příslušné předpisy a zásady poţární 

ochrany. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP 66 – 51 – 

H/ 01 – Technika prodeje a Zboţíznalství 

V rámci odborného výcviku si ţáci v praxi ověří své znalosti 

z teoretických předmětů. Výuka navazuje na odborné předměty, 

především na zboţíznalství  pro smíšeného zboţí a obchodní 

provoz, administrativu prodejny, psychologii prodeje, obchodní 

počty, ekonomiku a propagaci 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby ţáci  

- dodrţovali předepsané normy, 

- dodrţovali zásady slušného chování na pracovišti i 

v soukromém ţivotě, 

- sledovali novinky zboţí na trhu a seznamovali se 

s jejich vlastnostmi a pouţitím, 

- zvaţovali důsledky svého jednání a jednali odpovědně, 

- nedopouštěli se zpronevěry, podvodů, 

- usilovali o hospodárnost, neplýtvali zboţím, 

- přistupovali k lidem jiného etnika, rasy, jiné víry nebo 
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sociálního statusu bez stereotypu a předsudků 

Strategie výuky Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích. 

 Pouţívají se především metody pozorování, výklad a 

demonstrace, dále skupinová práce. Podstatnou část výuky tvoří 

nejprve řízená praktická činnost a později samostatná praktická 

činnost na provozovnách, pravidelné pololetní přezkušování a 

odborné exkurze. 

Kritéria hodnocení ţáků Numerická klasifikace. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel 

pro hodnocení vzdělávání SŠ Rokycany. 

Ţáci jsou hodnoceni na základě předvedení a splnění 

praktických úkolů.  

Průběţně se hodnotí i odpovědný přístup k plnění zadaných 

úkolů, zručnost a estetické ztvárnění balení a vystavování, 

samostatnost, přesnost a správnost prodejních dokladů, 

iniciativnost, způsob komunikace se zákazníkem, dodrţování 

bezpečnostních a hygienických a jiných předpisů.  

V kaţdém pololetí konají ţáci průběţnou zkoušku, která 

zahrnuje základní učivo stanovené ŠVP SŠ. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení – formou metod pozorování, výkladů, 

demonstrací a skupinových prací přimět ţáky ovládat probrané 

celky učiva 

Kompetence k řešení problémů – volit prostředky a způsoby 

vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a 

nabytých dovedností, řešit pracovní problémy včetně moţných 

konfliktních situacích 

Komunikativní kompetence – vyjadřovat se a vystupovat 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence – pracovat v týmu a podílet 

se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat 

a plnit odpovědně svěřené úkoly, při obsluze zákazníků 

předcházet konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům 

k přístupu k druhým lidem. 

Občanské kompetence a kulturní podvědomí – vychovávat ţáky 

ke kulturnímu cítění a společenskému chování. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám – znát poţadavky zaměstnavatelů na pracovníky a 

srovnává je se svými předpoklady, znát práva a povinnosti 

zaměstnavatelů a pracovníků, vytvoří si reálnou představu o 

pracovních a jiných podmínkách v oboru a moţnostech profesní 

kariéry. 

Matematické kompetence – pouţívat odpovídající matematické 

postupy a techniky při vystavování prodejních dokladů, správně 

pouţívat a převádět jednotky mnoţství a objemu, reálný odhad 

výsledku při váţení a měření zboţí. 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

– pouţívání IKT při získávání obchodních partnerů, vyhotovení 

veškeré dokumentace spojené s obchodní činností. Vyuţívat 

znalostí získaných v předmětu Administrativa prodejny. 

Průřezová témata 
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Občan  v demokratické společnosti – přiměřeně se vyjadřovat 

v očekávaných i náročnějších komunikačních situacích, 

formulovat své názory a postoje, vyslechnout názory druhých a 

přiměřeně na ně reagovat, pracovat samostatně i v týmu. 

Člověk a životní prostředí –  jsou vedeni k hospodárnému 

jednání z ekonomického i z ekologického hledisky - výběr 

obalového materiálu a hospodárné zacházení s ním, zacházení 

s odpady, výběr zboţí podle ekologických hledisek. 

Člověk a svět práce – uvědomělé dodrţování pracovních 

povinností, vycházení s budoucími kolegy a nadřízenými, 

principy fungování demokratických zásad i na pracovišti. 

Informační a komunikační technologie – pouţívání IKT při  

všech obchodních činnostech 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 495 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- dodrţuje hygienické předpisy 

- dodrţuje protipoţární předpisy    

- dodrţuje zásady osobní hygieny,    

   chodí čistě upravený 

- dodrţuje zásady hygieny na     

   pracovišti 

- má odpovědný přístup k ochraně   

  zdraví 

- dbá na pořádek na pracovišti 

-  šetrně zachází se zařízením 

1. Bezpečnost práce na pracovišti   
     - Hygienické předpisy 

     - Zásady osobní hygieny 

     - Hygiena na pracovišti 

     - Protipoţární předpisy 

30 

- rozliší vybavení prodejny dle  

  prodávaného sortimentu zboţí 

- rozliší vybavení a zařízení dle  

  vykonávaných činností 

- orientuje se v provozních   

  pravidlech prodejny 

- orientuje se v prodejně 

2. Organizační uspořádání prodejny 

     - Zařízení a vybavení prodejny 

        - pro skladování 

        - pro přípravu 

        - pro prodej 

        - pro placení 

18 

- ovládá podstatu skladování různého 

   zboţí a řídí se jí 

- seznámí se v praxi se způsobem  

  ukládání jednotlivých druhů zboţí  

  v prodejně 

- orientuje se na prodejně, ovládá  

  jednotlivá zařízení pro ukládání 

  zboţí 

- v praxi pozná důsledky    

  nesprávného skladování zboţí 

- pozná faktory, které mají vliv na  

  jakost zboţí 

- ovládá význam kvality zboţí 

- rozliší sortiment podle skladovacích 

3. Ukládání a skladování jednotlivých 

    druhů zboţí 
    - Způsoby ukládání jednotlivých druhů   

       zboţí 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Jakost zboţí a její význam 

 

72 
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  podmínek  

- posoudí kvalitu zboţí – senzoricky  

  zkontroluje druh a kvalitu zboţí 

- vyuţívá znalostí vlivů a praktických 

  hygienických poţadavků při  

  manipulaci se zboţím 

- v praxi aplikuje skladovací  

  podmínky 

 

      - Vlivy působící na zboţí  

     

- ovládá podstatu přípravy zboţí k  

  prodeji 

- dodrţuje pravidla přípravy zboţí  

   k prodeji 

- vyuţívá specifika prodejny a  

  uspořádání zboţí 

- aplikuje estetické poţadavky při  

  doplňování do regálů  

- dodrţuje pořádek během  

  doplňování do regálů 

- rozlišuje rozdíly v manipulaci  

  s jednotlivými druhy zboţí 

- uplatňuje správně zásady pro  

  manipulaci s jednotlivými druhy 

  zboţí v prodejně 

- ovládá základní techniku  

  manipulace s jednotlivými druhy  

  zboţí v prodejně 

- pouţívá vhodné pomůcky při  

  manipulaci s jednotlivými druhy 

  zboţí v prodejně 

- při manipulaci se zboţím dodrţuje  

  zásady hygieny 

- předvede soubor dovedností  

  odpovídající poţadavkům   

  ŠVP pro první ročník: 

- objasní obecné zásady i specifika 

   prodejny 

- připraví zboţí vybraného sortimentu 

  k prodeji včetně správného  

  aranţování 

- předvede správnou manipulaci se  

  zboţím při prodeji 

- správně zboţí zabalí klasickým  

  způsobem, vybere vhodný materiál 

- vystaví prodejní doklad – paragon a 

  účtenku 

- správně řeší úkoly obchodních  

   počtů 

- při prodeji dodrţuje pravidla a  

  předpisy týkající se bezpečnosti a  

  ochrany zdraví při práci i předpisy  

4. Příprava zboţí k prodeji 
    - Formy prodeje zboţí 

    - Doplňování zboţí do regálů 

    - Způsob ukládání jednotlivých druhů  

       zboţí 

    - Úprava zboţí k prodeji 

 

    - Manipulace s jednotlivými druhy zboţí         

       v  prodejně 

      (Obiloviny, mlýnské výrobky, luštěniny,      

       mák, krmivo, rýţe, chléb, pečivo,     

      trvanlivé pečivo, těstoviny, cukr, med,   

      škrob, škrobárenské výrobky, čokoláda, 

      čokoládové cukrovinky, nečokoládové 

      cukrovinky,cukrářské  

      výrobky, mýdlo, prací a čistící  

      prostředky, kosmetické přípravky,    

      zdravotnické zboţí, barvy, malířské    

      přípravky, kartáčnické zboţí). 

 

147 
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  pro skladování a manipulaci se  

  zboţím vybraného sortimentu 

- kultivovaně komunikuje se  

  zákazníkem, dodrţuje pravidla  

  společenského chování 

- dodrţuje příslušné předpisy 

- dodrţuje zásady společenského  

  chování a profesionálního  

  vystupování 

- přiměřeně reaguje na poţadavky  

  a přání zákazníka 

- dodrţuje zásady společenského  

  vystupování a profesionálního  

  jednání ve styku se zákazníky 

- odhadne mnoţství zboţí k váţení 

- provede zváţení zboţí 

- bezpečně a šetrně zachází  

  s pomůckami 

- provádí obsluhu zákazníků  

  s ohledem na specifiku pultového  

  prodeje 

- vystaví prodejní doklad 

5. Prodej zboţí 

    - Obsluha zákazníků v pultovém prodeji 

 

    - Chování při prodeji - společenské   

       vystupování a profesionální jednání ve  

       styku se zákazníky 

    - Váţení zboţí různého sortimentu 

 

 

    - Pultový prodej  

 

    - Vystavení prodejního dokladu – paragon,  

       účtenka 

84 

- zvolí vhodný materiál s ohledem na 

  funkčnost a druh zboţí 

- ovládá základní způsoby balení  

  zboţí 

- dbá na estetickou úroveň zabalení 

- při balení zboţí dodrţuje  

  hygienické zásady 

6. Balení zboţí – běţný způsob 

    - Balicí materiály 

 

    - Balení potravinářského zboţí 

    - Balení nepotravinářského zboţí 

 

    - Estetické poţadavky na zabalení 

96 

- odhadne přibliţně váţené  

   mnoţství, provede váţení 

- uplatňuje správně zásady při váţení 

- bezpečně a šetrně zachází s váhou 

- hbitě vyuţívá získaných návyků při 

  váţení zboţí 

- provádí obsluhu váhy s ohledem na 

  specifika váţeného zboţí 

- správně pouţívá ochranné pomůcky 

  při váţení a dělení 

- dodrţuje zásady ergonomie práce 

7. Váţení a dělení zboţí 

    - Odhad váţeného mnoţství 

 

    - Manipulace se zboţím při váţení 

    - Práce na kontrolní váze 

 

 

    - Nácvik zručnosti při pouţívání pomůcek 

       pro dělení a váţení 

    - Pouţívání ochranných pomůcek při    

      váţení a dělení 

    - Organizace pracovního místa při dělení a  

      váţení (ergonomie práce) 

18 

- vysvětlí význam aranţování 

- připraví zboţí k aranţování 

- ovládá problematiku hlavních  

  zboţíznaleckých skupin z hlediska  

  aranţování 

-  předvede aranţování s ohledem na   

   funkčnost a estetickou úroveň 

8. Propagace aranţování zboţí 

   Vystavování zboţí v obchodě 

   Zásady vystavování  

 

 

   Praktický nácvik vystavování zboţí v  

   regálech 

12 
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- popíše zařízení a vybavení    

  specializované prodejny 

- popíše techniku prodeje ve  

  specializovaných prodejnách 

- vysvětlí způsob vystavování,  

  zkoušení, předvádění zboţí  

  v jednotlivých odděleních  

  specializované prodejny 

- porovná zařízení a techniku  

  prodeje ve specializované 

  prodejně s jinými prodejnami                                                     

9. Exkurze do specializovaných prodejen a 

   podniků, sledování nových druhů zboţí 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

18 

                                                                                        

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 577,5 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- dodrţuje hygienické předpisy 

- dodrţuje protipoţární předpisy    

- dodrţuje zásady osobní hygieny,  

  chodí čistě upravený 

- dodrţuje zásady hygieny na  

  pracovišti 

- má odpovědný přístup k ochraně 

  zdraví 

- dbá na pořádek na pracovišti 

- šetrně zachází se zařízením 

1. Bezpečnost práce na pracovišti   
     - Hygienické předpisy 

     - Zásady osobní hygieny 

     - Hygiena na pracovišti 

     - Protipoţární předpisy 

14 

- orientuje se v prodejně 

- ovládá provozní pravidla prodejny 

- ovládá opatření k zabezpečení 

  prodejny a zboţí 

- chápe význam dobré komunikace 

   mezi spolupracovníky, zná  

  odpovědnost jednotlivých  

  pracovníků i svou 

2. Organizační uspořádání prodejny 

     - Provozní pravidla prodejny 

     - Opatření k zabezpečení prodejny a zboţí 

 

     - Zásady spolupráce s pracovníky  

        prodejny 

7 

- ovládá povinnosti prodejce při  

  přejímce zboţí 

- orientuje se v jakosti zboţí 

- dbá na správné podmínky a  

  postupy při reklamaci zboţí  

  prodejcem 

- ověří postup uplatňování  

  reklamace vůči dodavateli na  

  prodejně 

- ovládá pravidla pro skladování  

  zboţí a aplikuje je na prodejně 

- správně skladuje a ošetřuje zboţí 

- rozlišuje faktory, které mají vliv  

  na jakost zboţí a řídí se jimi 

- ovládá předpisy pro manipulaci  

  s obaly a podílí se na správné  

3. Manipulace se zboţím  

    - Příjem a přejímka zboţí 

    - Vedení dokladů o odběru a přejímce 

    - Vyřizování reklamace u dodavatele 

 

 

 

    - Skladování zboţí, pouţití, vady 

    - Způsoby ukládání jednotlivých druhů   

       zboţí 

 

    - Jakost zboţí a faktory, které ji ovlivňují 

    - Posuzování kvality zboţí 

    - Manipulace s obaly 

    - Skladování a manipulace s obaly 

    - Likvidace obalů 

42 
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   realizaci těchto zásad na prodejně 

- je seznámen s povinnostmi  

  prodejce a dodavatele při likvidaci 

  obalů a podílí se na správné  

  realizaci těchto zásad na prodejně 

 

 

 

 

 

- připraví zboţí k prodeji  

- zvládá technickou přípravu  

   k aranţování 

- aplikuje estetické poţadavky na  

   aranţování 

- ovládá základní techniky  

   aranţérských prací 

- aranţuje zboţí do kójí a  

   prodejních koutů 

- u potravinářského zboţí dodrţuje 

   zásady hygieny 

- doplňuje zboţí do regálů 

- dodrţuje zásady pro doplňování  

   zboţí 

-  správně manipuluje se zboţím 

- předvede soubor dovedností 

  odpovídající poţadavkům   

  ŠVP pro druhý  ročník: 

- objasní obecné zásady i specifika  

  prodejny 

- připraví zboţí vybraného   

  sortimentu k prodeji včetně  

  správného aranţování 

- předvede správnou manipulaci se 

  zboţím při prodeji 

- nabídne náhradní a doplňkové  

  zboţí, seznámí zákazníka  

  s návodem na pouţití a zodpoví  

  příslušné dotazy 

- správně zboţí zabalí klasickým 

  způsobem, vybere vhodný  

  materiál 

- vystaví prodejní doklad – paragon 

  a účtenku, záruční list  

- vyřídí reklamaci zákazníka 

- správně řeší úkoly obchodních  

  počtů 

- při prodeji dodrţuje pravidla a  

  předpisy týkající se bezpečnosti a 

  ochrany zdraví při práci i předpisy 

  pro skladování a manipulaci se  

  zboţím vybraného sortimentu 

- kultivovaně komunikuje se  

  zákazníkem, dodrţuje pravidla  

  společenského chování 

4. Příprava zboţí k prodeji 
    - Úprava a aranţování zboţí v prodejnách 

    - Úprava zboţí pro aranţování 

    - Manipulace s aranţérským nářadím a 

       pomůckami 

 

    - Aranţování zboţí v prodejně, do kójí a 

       prodejních koutů 

 

    - Doplňování zboţí do regálů 

 

    - Manipulace s jednotlivými druhy zboţí  

       v prodejně (domácí  a jiţní ovoce, suché  

       jiţní plody, zelenina, brambory, houby,  

       konzervárenské výrobky z ovoce a  

       zeleniny, mléko, tvaroh, máslo, mléčné 

       výrobky, sýry, tuky, vejce, maso    

       jatečních zvířat, drůbeţ a drůbeţí  

       výrobky, zvěřina, masné výrobky,  

       masové konzervy, ryby, rybí výrobky,  

       bio výrobky, drobné elektrotechnické  

       zboţí) 
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- dodrţuje příslušné předpisy -   

   dodrţuje zásady společenského  

   chování a profesionálního  

   vystupování 

- zvolí vhodnou formu   

  předvedení zboţí s ohledem 

  na typ, věk a pohlaví zákazníka 

- předvede funkci zboţí 

- nabídne doplňkový sortiment 

- informuje zákazníka o  

  vlastnostech zboţí 

- vysvětlí přednosti zboţí 

- v praxi aplikuje znalosti zboţí  

  příslušného sortimentu 

- pohotově reaguje na přání a  

  poţadavky zákazníků 

- dodrţuje pravidla úspěšného  

  prodeje při komunikaci se  

  zákazníkem, jedná ohleduplně a 

  asertivně 

- řeší komunikativní situace  

  přiměřeně svému věku a  

  pracovnímu postavení 

- bezpečně a šetrně zachází se stroji 

- dodrţuje hygienické poţadavky  

  při obsluze 

- vystaví záruční list 

- nabídne náhradní zboţí 

  - odpoví na otázky ohledně funkce 

  a provozu zboţí 

5. Prodej zboţí 

    - Nabídka a předvedení zboţí 

    - Základní, dodatečná a náhradní nabídka 

    - Způsoby předvedení zboţí 

    - Údaje na obalech 

 

 

    Prodej zboţí příslušného sortimentu 

    - Společenské vystupování a profesionální 

       jednání ve styku se zákazníky 

    - Obsluha strojů při prodeji  

    - Hygienické poţadavky při prodeji zboţí 

    - Vystavení dokladů spojených s prodejem 

    - Poradenská sluţba 

    - Náhradní nabídka, návody na pouţití 

231 

- balí zboţí odpovídajícím  

  obalovým materiálem 

- ovládá sloţitější způsoby balení  

  zboţí včetně dárkového 

- dbá na estetickou úroveň balení 

- při balení dodrţuje hygienické  

  zásady 

- ovládá podmínky a postupy  

  reklamace zboţí 

- ověří dodrţování příslušných  

  právních norem v prodejně 

- vyplní příslušné doklady spojené 

  s reklamací  

- vhodně komunikuje se  

  zákazníkem při reklamaci a  

  stíţnostech 

6. Poprodejní servis 

    - Balení zboţí na objednávku zákazníka 

 

    - Dárkové balení 

 

 

    - Reklamace zákazníka 

    - Podmínky a postupy při reklamaci 

 

    - Doklady spojené s reklamací 

 

    - Komunikace se zákazníkem při  

       reklamaci 

 

28 

- popíše zařízení a vybavení 

  specializovaných  prodejen 

- popíše techniku prodeje ve  

  specializovaných prodejnách 

7. Exkurze do specializovaných prodejen a 

    podniků, sledování nových druhů zboţí 

14 
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- popíše způsob vystavování, 

  zkoušení, předvádění zboţí  

  v jednotlivých odděleních  

  specializovaných prodejen 

- porovná zařízení a techniku  

  prodeje ve specializovaných  

  prodejnách s jinými prodejnami 

                                                                                           

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 560 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Ţák/ţákyně 
- dodrţuje hygienické předpisy 

- dodrţuje protipoţární předpisy    

- dodrţuje zásady osobní hygieny,  

  chodí čistě upravený 

- dodrţuje zásady hygieny na  

   pracovišti 

- má odpovědný přístup k ochraně  

  zdraví 

- dbá na pořádek na pracovišti 

- šetrně zachází se zařízením 

1. Bezpečnost práce na pracovišti   
     - Hygienické předpisy 

     - Zásady osobní hygieny 

     - Hygiena na pracovišti 

     - Protipoţární předpisy 

7 

- připraví zboţí k prodeji 

- zvládne technickou přípravu  

  k aranţování do výkladní skříně 

- aplikuje  estetické poţadavky na 

  aranţování 

- ovládá základní techniky  

  aranţérských prací 

- správně uplatňuje zásady při  

  vystavování zboţí 

- ovládá a v praxi uplatňuje  

  problematiku hlavních zboţových  

  skupin při aranţování a  

  vystavování 

- správně a bezpečně manipuluje  

  s jednotlivými druhy zboţí 

- předvede soubor dovedností 

  odpovídající poţadavkům 

  ŠVP pro třetí  ročník: 

- objasní obecné zásady i specifika  

   prodejny 

- připraví zboţí vybraného  

  sortimentu k prodeji včetně  

  správného aranţování 

- předvede správnou manipulaci se 

  zboţím při prodeji 

- nabídne náhradní a doplňkové  

  zboţí, seznámí zákazníka  

  s návodem na pouţití a zodpoví  

2. Příprava zboţí k prodeji 

    - Úprava a aranţování zboţí v prodejnách 

    - Úprava zboţí pro aranţování 

    - Manipulace s aranţérským nářadím a 

       pomůckami 

 

    - Aranţování zboţí v prodejně, do kójí a 

       prodejních koutů 

    - Vystavování zboţí při prodejních akcí, 

       obecné zásady při vystavování zboţí, 

       prodejní výstavky. 

    - Doplňování zboţí do regálů 

 

    - Manipulace s jednotlivými druhy zboţí: 

       káva, kávové extrakty, kávoviny, koření,  

       čaj, kakao, sůl, ocet, hořčice, kypřící 

       prostředky, nealko nápoje, výrobky 

       studené kuchyně, polévky, polévkové 

       přípravky, dia výrobky, dětská výţiva,  

       pivo, víno, lihoviny, textilní zboţí,    

       oděvní zboţí, koţené a  koţešnické 

       zboţí, domácí potřeby,  stavebniny. 

402,5 
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  příslušné dotazy 

- správně zboţí zabalí klasickým  

  způsobem, vybere vhodný  

  materiál 

- vystaví prodejní doklad – paragon 

  a účtenku, záruční list  

- vyřídí reklamaci zákazníka 

- správně řeší úkoly obchodních  

  počtů 

- při prodeji dodrţuje pravidla a  

  předpisy týkající se bezpečnosti a  

  ochrany zdraví při práci i předpisy  

  pro skladování a manipulaci se  

  zboţím vybraného sortimentu 

- kultivovaně komunikuje se  

  zákazníkem, dodrţuje pravidla  

  společenského chování 

- dodrţuje příslušné předpisy 

- dodrţuje zásady společenského 

  chování a profesionálního  

  vystupování 

- ovládá povinnosti prodejce při  

   přejímce zboţí 

- orientuje se v jakosti zboţí 

- ovládá podmínky a postupy při  

  reklamaci zboţí prodejcem 

- ověří postup uplatňování  

  reklamace vůči dodavateli na  

  prodejně 

- ovládá pravidla pro skladování  

  zboţí a aplikuje je na prodejně 

- správně skladuje a ošetřuje zboţí 

- rozlišuje faktory, které mají vliv 

  na jakost zboţí a řídí se jimi 

- dodrţuje předpisy pro manipulaci 

   s obaly a podílí se na správné  

  realizaci těchto zásad na prodejně 

- řídí se  povinnostmi prodejce a  

  dodavatele při likvidaci obalů a  

  podílí se na správné realizaci  

  těchto zásad na prodejně 

3. Manipulace se zboţím  

    - Příjem a přejímka zboţí 

    - Vedení dokladů o odběru a přejímce 

    - Vyřizování reklamace u dodavatele 

 

 

 

    - Skladování zboţí, pouţití, vady 

    - Způsoby ukládání jednotlivých druhů  

       zboţí 

 

    - Jakost zboţí a faktory, které ji ovlivňují 

    - Posuzování kvality zboţí 

    - Manipulace s obaly 

    - Skladování a manipulace s obaly 

    - Likvidace obalů 

 

 

 

 

24,5 

- zvolí vhodnou formu 

  předvedení zboţí s ohledem 

  na typ, věk a pohlaví  

  zákazníka 

- předvede funkci zboţí 

- nabídne doplňkový sortiment 

- informuje zákazníka o  

  vlastnostech zboţí 

- vysvětlí přednosti zboţí 

4. Prodej zboţí a práce na kontrolní  

    pokladně 

    - Nabídka a předvedení zboţí 

    - Základní, dodatečná a náhradní nabídka 

    - Způsoby předvedení zboţí 

    - Údaje na obalech 

 

 

    - Prodej zboţí příslušného sortimentu 

98 
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- v praxi aplikuje znalosti zboţí  

  příslušného sortimentu 

- pohotově reaguje na přání a  

  poţadavky zákazníků 

- dodrţuje pravidla úspěšného  

  prodeje při komunikaci se  

  zákazníkem, jedná ohleduplně a  

  asertivně 

- řeší komunikativní situace  

  přiměřeně svému věku a  

  pracovnímu postavení 

- bezpečně a šetrně zachází se stroji 

- dodrţuje hygienické poţadavky  

  při obsluze 

- vystaví záruční list, pokladní  

  doklad 

- nabídne náhradní zboţí 

- odpoví na otázky ohledně funkce 

   a provozu zboţí 

- obsluhuje kontrolní pokladnu 

- přijme platbu hotovosti v české i  

  cizí měně 

- realizuje platbu bezhotovostní  

  formou 

- vyhotoví účetní doklady o prodeji 

   zboţí 

     - Společenské vystupování a  

       profesionální jednání ve styku se  

       zákazníky 

     - Obsluha strojů při prodeji  

     - Hygienické poţadavky při prodeji zboţí 

     - Vystavení dokladů spojených  

        s prodejem 

     - Poradenská sluţba 

     - Náhradní nabídka, návody na pouţití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Přijímání hotovostních i  bezhotovost- 

        ních plateb 

     - Obsluha kontrolní pokladny a  

        pokladních systémů 

     - Vedení administrativy spojené s prací  

        na kontrolní pokladně 

- balí zboţí odpovídajícím  

  obalovým materiálem 

- ovládá sloţitější způsoby balení  

  zboţí včetně dárkového včetně  

  netradičních a kreativních 

- dbá na estetickou úroveň balení 

- při balení dodrţuje hygienické  

  zásady 

5. Balení zboţí 

    - Balení zboţí na objednávku 

    - Netradiční a kreativní způsoby balení 

    - Balicí materiály 

 

7 

- popíše zařízení a vybavení  

  specializovaných  prodejen 

- popíše techniku prodeje ve  

  specializovaných prodejnách 

- popíše způsob vystavování,  

  zkoušení, předvádění zboţí  

  v jednotlivých odděleních  

  specializovaných prodejen 

- porovná zařízení a techniku  

  prodeje ve specializovaných  

  prodejnách s jinými prodejnami 

6. Exkurze do specializovaných prodejen  

    a podniků, sledování nových druhů  

    zboţí 
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                  KAVINA, Josef. Zbožíznalství  potravinářského zboží  pro 2. ročník 1. vyd. Praha:   
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                  Praha: IQ 147, 1997. 
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