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Učební osnova předmětu

EKONOMIKA

Obor středního vzdělání  s maturitní zkouškou

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíl předmětu Poskytnout žákům základní odborné znalosti v oblasti ekonomiky, 

které jim umožní správnou orientaci v podnikatelských aktivitách, 
hospodaření podniku a dalších činnostech, jež v podniku probíhají. 
V rámci předmětu zvládnout způsob myšlení, který vyžaduje tržní 
hospodářství a situace na trhu práce. Vést žáky k zodpovědnosti za 
vlastní život a pracovní kariéru.

Charakteristika učiva Zajistit, aby žáci ovládali základní ekonomické pojmy pro 
schopnost odborné komunikace při důležitých jednáních a při 
vyjadřování v úřední korespondenci. Zorientovat žáky na 
pracovním trhu. Vysvětlit základní podmínky práv a povinností 
vyplývajících z pracovního poměru, ze soukromého podnikání 
nebo z nezaměstnanosti z pohledu legislativy a vlastní praxe. 
Získat schopnost orientace v oblasti financí v základních vazbách 
na mzdy a daně.

Výsledky vzdělávání v oblasti 
citů, postojů, hodnot a 
preferencí 

Tento předmět směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni:
- zvládat prakticky dovednosti, které odpovídají činnostem  
   živnostenského charakteru
- samostatně řešit běžné pracovní  i mimopracovní problémy
- vyjadřovat se v písemné i ústní formě v životních i pracovních  
   situacích
- optimálně využívat svých znalostí a odborných předpokladů  
   pro úspěšné uplatnění ve světě práce a s tím související     
   potřebu celoživotního učení.

Strategie výuky Učivo je probíráno v dílčích celcích, které mají vždy určitý 
charakter. Učí se  v l., 2. a 3. ročníku 1 hod. týdně. Ve výuce se 
klade především důraz na osvojení praktických dovedností, je 
zaměřena teoreticky. Používají se následující metody: výklad, 
rozhovor, frontální metoda, samostatná práce, skupinová práce 
apod. Učivo je doplněno příklady a dílčími úkoly. Součástí výuky 
je návštěva a beseda žáků na úřadu práce.

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení žáků SŠ Rokycany. 
Hodnotí se ústní i písemný projev, správná znalost ekonomických 
pojmů a jejich využití v praxi. Hodnotí se také individuální aktivity
při diskusních tématech, správné zpracování zadaných úkolů a 
vyhledávání informací za využití počítačové techniky.

Přínos vyučovacího předmětu
k rozvoji klíčových 
kompetencí a aplikaci 
průřezových témat

Klíčové kompetence:
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – 
žáci se seznamují s podnikatelskou činností podle živnostenského 
zákona nebo obchodního zákoníku, zákoníkem práce, trhem práce 



a pracovní síly.
Kompetence personální a sociální – žáci samostatně řeší běžné 
pracovní i mimopracovní problémy.
Kompetence k řešení problémů – žáci spolupracují při řešení 
problémů s jinými lidmi, vypracovávají podnikatelské záměry 
apod.
Matematické kompetence – při výpočtech žáci aplikují základní 
matematické postupy (výpočty odpisů, mezd, daní aj.)
Kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky IKT – 
při zpracování zadaných úkolů využívají internet a odbornou 
literaturu.
Komunikativní kompetence – předmět podporuje komunikační 
dovednosti včetně dovednosti diskutovat a argumentovat ( např. při
řešení financování podnikatelské činnosti, postup při zřizování 
živnosti, jednoduchý průzkum trhu,  apod.)
Kompetence k učení – žáci umí vyhodnocovat výsledky a 
stanovovat cíle dalšího vzdělání.
Průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti – s tímto tématem se žáci 
seznamují např. v tematickém celku podnikání, pracovně právní 
vztahy apod.
Člověk a životní prostředí -  je součástí základních ekonomických 
pojmů (potřeba, spotřeba, obnovitelné a neobnovitelné zdroje…), 
podnikové činnosti ( např. zásobování, předcházení škodám …)
Člověk a svět práce – žáci se seznamují se zákoníkem práce, znají 
náležitosti pracovní smlouvy, práva a povinnosti zaměstnance i 
zaměstnavatele, orientují se na trhu práce a pracovní sily.
Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 
techniky během výuky, vyhledávání informací z probíraných témat
pomocí internetu.



Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník                                                                                           Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
-správně používá a aplikuje           
 základní ekonomické pojmy
-posoudí vliv ceny na nabídku a    
  poptávku
-vyjádří formou grafu určení   
  rovnovážné ceny
- definuje a vysvětlí funkci tržního    
  hospodářství
-stanoví cenu jako součet nákladů,    
  zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena  
  liší podle zákazníků, místa a období
-rozpozná běžné cenové triky a  
 klamavé nabídky

1. Podstata fungování tržní ekonomiky
    - ekonomika, ekonomie, ekonomické 
      systémy
    - potřeby, statky, služby, spotřeba
      životní úroveň
    - výroba, výrobní faktory, hospodářský 
      proces
    - trh, tržní subjekty, poptávka, nabídka
    - zboží, cena

10

- posoudí vhodné formy podnikání  
  pro obor
- vytvoří podnikatelský záměr
- orientuje se v právních formách 
   podnikání a charakterizuje 
   jejich základní znaky
- orientuje se ve způsobech ukončení 
  podnikání
- orientuje se v zákoně o obchodních
  korporacích a živnostenském 
  zákoně
- vyhledá potřebné informace  
  v právních normách i zákonech a 
  vysvětlí základní povinnosti 
  podnikatele

2. Podnikání
    - podnikání, právní formy
    - podnikatelský záměr
    - podnikání podle živnostenského zákona
    - podnikání podle zákona o obchodních
      korporacích
    - podnikání v rámci EU
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- rozliší jednotlivé druhy majetku
- rozliší jednotlivé druhy nákladů a 
  výnosů, řeší jednoduché výpočty  
  výsledku hospodaření
- řeší jednoduché kalkulace ceny
- na příkladech vysvětlí a vzájemně 
  porovná druhy odpovědnosti za 
  škody ze strany zaměstnance a 
  zaměstnavatele
- na příkladu ukáže použití nástrojů 
  marketingu v oboru
- charakterizuje části procesu řízení a 
  jejich funkci

3. Podnik, majetek podniku a hospodaření
    podniku
    - struktura majetku, dlouhodobý majetek, 
      oběžný majetek
    - náklady, výnosy, výsledek hospodaření 
      podniku
    - druhy škod a možnosti předcházení 
      škodám, odpovědnost zaměstnance a 
      odpovědnost zaměstnavatele
    - marketing
    - management

8



Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
2. ročník                                                                                           Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- orientuje se v zásobovací činnosti  
  podniku
- řeší jednoduché výpočty zjištění  
  výše a stavu zásob
- stanoví vhodného dodavatele pro  
  podnik
- vyplní objednávku
- vysvětlí skladování a evidenci  
  zásob
- vysvětlí investiční činnost podniku
- vysvětlí rozdíl mezi účetnictvím a 
  daňovou evidencí
- charakterizuje právní úpravu 
  účetnictví  a DE

1. Podnikové činnosti
    - zásobovací činnosti – zjištění potřeb,     
      výše zásob, volba dodavatele, metody 
      zásobování , skladování 
      objednávka, evidence zásob
    - investiční činnost podniku – dlouhodobý
      majetek, opotřebení, odpisy, reprodukce 
      DM
    - způsoby vedení evidence podnikatelské 
      činnosti – účetnictví a daňová evidence

9

 - vyhledá informace o nabídkách 
  zaměstnání a vzdělávání, kontaktuje
  případné zaměstnavatele a úřad 
  práce
- připraví odpověď na nabídku 
  zaměstnání
- chápe vznik, změny a skončení 
  pracovního poměru, vysvětlí na 
  příkladu
- uplatní znalosti o náležitostech 
  pracovní smlouvy – při jednání se 
  zaměstnavatelem o právech a 
  povinnostech zaměstnance
- orientuje se v požadavcích 
  zaměstnavatele při získání a výběru
  pracovníků
- popíše práva a povinnosti 
  zaměstnavatele i zaměstnance   

2. Pracovně právní vztahy a  související 
    činnosti   
    - zaměstnání, hledání zaměstnání,  
      služby ÚP
    - nezaměstnanost, podpora
      v nezaměstnanosti
    - rekvalifikace, celoživotní vzdělávání
    - vznik pracovního poměru
    - povinnosti a práva zaměstnance a 
      zaměstnavatele
    - změny a skončení pracovního poměru
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 - rozliší jednotlivé druhy mezd
- řeší jednoduché výpočty mezd
- orientuje se v daňové  
  soustavě, rozliší různé druhy daní
- charakterizuje sociální a zdravotní 
   pojištění včetně jeho výše

3. Mzdy, zákonné odvody
    - mzdová soustava, složky mzdy, mzdové  
      předpisy
    - daně z příjmů
    - systém sociálního a zdravotního 
      zabezpečení

12



Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník                                                                                           Počet hodin: 33

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin
Žák/žákyně
- vysvětlí význam ukazatelů vývoje 
  národního hospodářství ve vztahu 
  k oboru
- objasní příčiny a druhy a důsledky
  nezaměstnanosti
- vysvětlí podstatu inflace a její 
  důsledky na finanční situaci 
  obyvatel a na příkladu ukáže, jak se 
  bránit jejím nepříznivým důsledkům
- srovná úlohu velkých a malých 
  podniků v ekonomice státu
- na příkladech vysvětlí příjmy a 
  výdaje státního rozpočtu
- chápe důležitost evropské integrace
- zhodnotí ekonomický dopad    
  členství v EU

1. Národní hospodářství a EU
    - struktura národního hospodářství  
    - činitelé ovlivňující úroveň národního 
      hospodářství
    - hrubý domácí produkt
    - nezaměstnanost
    - inflace
    - platební bilance
    - státní rozpočet
    - Evropská unie
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- orientuje se v soustavě daní, 
  v registraci k daním
- vyhotoví daňové přiznání
- rozliší princip přímých a nepřímých
  daní
- vede daňovou evidenci pro plátce a 
  neplátce DPH
- rozlišuje jednotlivé druhy účetních  
  dokladů
- dovede správně vyhotovit jednotlivé
  účetní doklady
- dokáže vysvětlit oběh účetních  
  dokladů
- charakterizuje finanční trh a jeho 
  jednotlivé subjekty
- charakterizuje peníze, jednotlivé 
  cenné papíry
- používá nejběžnější platební 
  nástroje, smění peníze podle 
  kurzovního lístku
- vysvětlí způsoby stanovení 
  úrokových sazeb a rozdíl mezi 
  úrokovou sazbou a RPSN
- orientuje se v produktech 
  pojišťovacího trhu, vybere 
  nejvýhodnější pojistný produkt 
  s ohledem na své potřeby

2. Daňová soustava a finanční trhy
    - přímé a nepřímé daně
    - daňová evidence
    - doklady - náležitosti a oběh účetních
      dokladů
    - vyhotovování účetních dokladů
    - bankovní systém v ČR
    - peníze, platební styk v národní a   
      zahraniční měně, finanční trh, cenné 
      papíry
    - pojišťovnictví,  základní druhy pojištění
    - úroková míra
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Učebnice: ŠVARCOVÁ, Jena a kol.  Ekonomie – stručný přehled, Aktuální vydání. Zlín,  
                 CEED.
                 KLÍNSKÝ, P., MUNCH, O., : Ekonomika pro OA a ostatní SŠ, díl 1.- 4., 1. vydání.
                 Fortuna, Praha 2003.

Vypracovala: Ing. Markéta Šlegelová


