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PRODAVAČ 
-
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Dodatek  č. 1  k  ŠVP  Prodavač – smíšené zbožíDodatek  č. 1  k  ŠVP  Prodavač – smíšené zboží

Změna názvu předmětu Změna názvu předmětu 

V ŠVP Prodavač – smíšené zboží se mění název předmětu V ŠVP Prodavač – smíšené zboží se mění název předmětu Administrativa prodejnyAdministrativa prodejny na název  na název 
předmětu předmětu Písemná a elektronická komunikacePísemná a elektronická komunikace se stejnou obsahovou náplní. se stejnou obsahovou náplní.

Změny se týkají těchto stran:Změny se týkají těchto stran:
- str. 2 – Obsah školního vzdělávacího programu,- str. 2 – Obsah školního vzdělávacího programu,
- str. 14 – Převod z RVP do ŠVP,- str. 14 – Převod z RVP do ŠVP,
- str. 15 – Učební plán,- str. 15 – Učební plán,
- str. 16 – Učební osnovy,- str. 16 – Učební osnovy,
- str. 107 – Učební osnova předmětu.- str. 107 – Učební osnova předmětu.

V ŠVP Prodavač – smíšené zboží se mění název předmětu V ŠVP Prodavač – smíšené zboží se mění název předmětu Psychologie prodeje Psychologie prodeje na název předmětu na název předmětu 
PsychologiePsychologie se stejnou obsahovou náplní. se stejnou obsahovou náplní.

Změny se týkají těchto stran:Změny se týkají těchto stran:
- str. 2 – Obsah školního vzdělávacího programu,- str. 2 – Obsah školního vzdělávacího programu,
- str. 14 – Převod z RVP do ŠVP,- str. 14 – Převod z RVP do ŠVP,
- str. 15 – Učební plán,- str. 15 – Učební plán,
- str. 16 – Učební osnovy,- str. 16 – Učební osnovy,
- str. 120 – Učební osnova předmětu.- str. 120 – Učební osnova předmětu.

Platnost od 1. 7. 2015 Platnost od 1. 7. 2015 
Účinnost od 1. 9. 2015Účinnost od 1. 9. 2015

Dodatek č. 1 k ŠVP Prodavač – smíšené zboží schválil ředitel SŠ dne ……………………………Dodatek č. 1 k ŠVP Prodavač – smíšené zboží schválil ředitel SŠ dne ……………………………


