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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 

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: 64 – 41 – L/51 Podnikání 

  

Název školního vzdělávacího programu: PODNIKÁNÍ 

 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní  zkouškou 

 

Délka a forma vzdělání: Dvouletý vzdělávací program, denní forma nástavbového 

studia 

Tříletý vzdělávací program, dálková forma nástavbového 

studia 

  

Jméno ředitele:  Ing. Irena Vostrá 

  

Kontakty:  tel. 371728523, 371728522 

                    fax 371725597  

                      e-mail stredni@skola-rokycany.cz 

                       www.skola-rokycany.cz 

  

Platnost ŠVP od:  1. 9. 2018 

 

 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Podnikání vznikl podle rámcového 

vzdělávacího programu 64 – 41 – L/51 Podnikání vydaný MŠMT dne 6. 5. 2009,  

č. j. 9325/2009-23 . 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP Podnikání schválen ředitelem SŠ dne ……………………………………. 
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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, 301 00 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). 

 

Statutární orgán školy: Ing. Irena Vostrá, č.j. jmenovacího dekretu: ŠMSpers./2/16 

ze dne 2. 5. 2016 

 

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 služeb 

 

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

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

rekonstruované a moderně vybavené budovy dílen. Dojíždějící žáci mají zajištěno ubytování. 

Žáci školy se zúčastňují krajských, celostátních soutěží odborných dovedností v jednotlivých 

oborech vzdělání. 

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

odpočinek nebo rozvoj schopností a zájmů žáků škola nabízí např. tyto zájmové kroužky – 

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: 64-41- L/51  Podnikání 

Název ŠVP:   PODNIKÁNÍ 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní forma nástavbového studia 

3 roky, dálková forma nástavbového studia 

 

Pracovní uplatnění absolventa:  
Absolvent se uplatní na trhu práce v obchodních společnostech, firmách i jako živnostník 

v oblasti ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní. Bude schopen 

vykonávat obchodně provozní i podnikatelské funkce, které jsou podmíněné středním 

vzděláním s maturitní zkouškou. 

Po absolvování maturitních zkoušek se může ucházet o přijetí na vysokých školách 

ekonomického a právního zaměření. 

Může zastávat typové pozice – účetní, finanční poradce, fakturant, referent ve státní správě, 

asistent podnikatele, obchodní zástupce, vedoucí expedice, vedoucí směny a provozu, odbytář, 

zásobovač a další středně manažerské práce. Může pracovat v původní profesi na vyšší 

pracovní pozici. 

To předpokládá zvládnutí profesní komunikace v jednom světovém jazyce, počítačové 

gramotnosti, vedení účetnictví a orientaci v oborové legislativě, dokonalou znalost odborných 

kompetencí v profesní činnosti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě 

v konkrétním učebním oboru. 

 

Výsledky vzdělávání 

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

- ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovuje písemnosti podle normy,  

  správně stylizuje písemnosti, 

- charakterizuje a pojmenuje makroekonomické veličiny a vysvětlí působení těchto veličin  

  na působení v podniku, 

- orientuje se v oblasti managementu a marketingu, 

- stanoví ceny podle zvolené metody, 

- vypočítá odpisy dlouhodobého majetku, mzdy zaměstnanců, odvody sociálního a zdravotního 

  pojištění, zálohy na daň z příjmu, 

- účtuje o hotovostních a bezhotovostních operacích v podniku, o majetku a závazcích 

   a pohledávkách, nákladech a výnosech podniku, 

- sestaví účetní závěrku, vypočte výsledek hospodaření a daň z příjmu, 

- orientuje se v soustavě daní, vypočítá jednotlivé druhy daní, 

- orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích, 

- vede jednání s obchodními partnery. 

  

Absolvent byl veden tak, aby:  

- znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti   

  v oblasti profesní dráhy, 

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

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



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

7 

 

  vzniklých nedostatků, 

- měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu,  

- uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby    

  dalšího vzdělávání, 

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

  i osobnostnímu rozvoji, 

- uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (bral v úvahu náklady, výnosy   

  a zisk každé činnosti), pracoval hospodárně a snažil se o loajálnost v pozici zaměstnance, 

- dodržoval 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 běžnou obsluhu a údržbu, 

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

 

Způsob ukončení vzdělávání a certifikace s možností dalšího vzdělávání 

Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou, dokladem je maturitní vysvědčení. Absolventi, 

kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných 

školách a na vysokých školách. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Kód a název oboru vzdělání:  64 – 41 – L/51 Podnikání 

Název ŠVP:     PODNIKÁNÍ 

Školní vzdělávací program je určen pro dívky a hochy. 

 

Dosažení stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Délka a forma vzdělávání:   2 roky, denní forma nástavbového studia 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: 

přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem  561/2004 Sb. - § 83, dále § 63, 16, 20, 70. 

 

Zdravotní způsobilost: 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek 

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

způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí 

na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. 

 

Ukončování vzdělávání: 

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá z písemné, z praktické 

zkoušky  a z ústní zkoušky. Praktická část maturitní zkoušky se koná z účetnictví. Profilová 

část maturitní zkoušky se koná z odborných předmětů ekonomika podniku, management 

a marketing, právo a účetnictví. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými 

předpisy. 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

Organizace výuky: 

Výuka je organizována ve dvou týdenních cyklech od 1. do 2.  ročníku. Souvislá odborná praxe 

probíhá ve 2. ročníku v délce trvání 2 týdny.    

Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni k maturitním zkouškám, ve spolupráci 

s Hospodářskou komorou a dalšími subjekty se žáci školy účastní různých prezentačních 

a jiných akcí. 

 

Pojetí vzdělávacího programu: 

Obor vzdělání je náročný na  intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického 

myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, 

aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. 

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních 

a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání  – obchodní zástupce, vedoucí 

expedice, odbytář, zásobovač a další středně manažerské práce. Při sestavování a naplňování 

ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, 

které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou 

respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů 

je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech 

provozních jednotek v regionu. 

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka 

a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. 

Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o právní legislativě, managementu, 

marketingu, ekonomice podniku a jeho účetnictví.  
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Výuka se zaměřuje na aplikaci teoretických znalostí z ekonomiky, účetnictví, managementu 

a marketingu v praxi. 

Obsah odborných předmětů je předmětně koordinován s praxí. Žáci jsou vedeni 

k hospodárnému zacházení s potravinami a k ekologickému chování, ke slušnému chování 

a k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce. 

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 žáci se zúčastňují soutěží v rámci školy regionálních soutěží, v některých případech 

spojených s původním učebním oborem žáka. V rámci výuky jsou pro žáky pořádány odborné 

exkurze spojené s výukou např. literární exkurze, soudní jednání apod.. 

 

Metody a formy výuky: 

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

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

vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou stimulaci, která motivuje práci žáků a nejčastěji se 

opírá o zájem o zvolený obor vzdělání. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se 

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

žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové 

spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování 

žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, žákovské projekty, 

brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza 

výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, 

které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, 

instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé 

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

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

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

odborné exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních 

akcí školy. 

 

Hodnocení žáků: 

Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení. Kritéria hodnocení 

vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. 

Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel 

předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek - písemné práce vypracované 

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

projektů aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na 

vyučování. 

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

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

samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat 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 k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných 

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

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

Výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod. 
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Rozvíjení klíčových kompetencí: 

Během vzdělávání je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby 

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

k tomu, aby se žák správně zapojit do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. 

Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole 

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

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

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

Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím IKT. Oblast 

IKT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také 

na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život. 

Výchovně vzdělávací proces je veden tak, aby se žák 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 žák uvědomil vzájemnou 

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

témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. Průřezových témata jsou zařazována 

do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo. 

 

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. 

Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka 

ve společnosti,formování postojů žáků, 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 života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, 

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

všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image 

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

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, 

na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů, 

besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním 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 žácích 

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

v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve druhém 

ročníku jsou zařazeny exkurze na úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům 

pomoci při hledání zaměstnání – sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání 

nabídek, nácvik rozhovorů a další. 

 

Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování 

schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. 
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Výuka předmětu IKT je rozložena do dvou ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základní 

softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalším ročníku jsou tyto dovednosti 

dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách IKT tak mohou žáci v rámci 

aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou 

odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů. 

 

Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
 

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

MŠMT č. 27/2016 a č. 270/2017 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.  

 

Střední škola se plně zapojila do realizace inkluze. 

 

Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými 

poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním 

i žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, se sociálním znevýhodněním a také žáci 

mimořádně nadaní. 

 

Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování, 

především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD) jsou začleňováni 

do běžné třídy a vzdělávají se podle plánů podpůrných opatření. Plány podpůrných opatření 

jsou:  

 

 podpůrná opatření prvního stupně, 

 podpůrná opatření druhého stupně, 

 podpůrná opatření třetího a vyššího stupně. 

Podpůrná opatření prvního stupně vypracovávají třídní učitelé ve spolupráci s výchovným 

poradcem a ostatními učiteli v dané třídě. Je vypracován Plán pedagogické podpory 1. stupně. 

 

Podpůrná opatření druhého a vyššího stupně vypracovávají třídní učitelé ve spolupráci 

s výchovným poradcem na základě doporučení PPP a s ostatními učiteli v dané třídě, učiteli 

v dané třídě jsou s těmito opatřeními seznámeni. Je vypracován individuální vzdělávací plán. 

 

Plány pedagogické podpory vhodně volí pedagogicko-psychologické metody, dlouhodobě 

sledují vývoj změn vzdělání a chování u žáků. 

 

Plány pedagogické podpory pracují se žáky se sociálním znevýhodněním. Snaží se o jejich 

motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě 

sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuálně 

s vychovateli DM. 

 

Žáci mimořádně nadaní se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Mimořádně 

nadaní žáci (sportovci, umělci …) jsou uvolňováni z výuky na soutěže, utkání, mezinárodní 

turnaje atd. Žáci se připravují individuálně, využívají konzultací jednotlivých učitelů. 

 

Pro žáky, jejichž porucha dosahuje takového stupně, že je opravňuje k zařazení do speciálního 

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

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



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

12 

 

učiva může být přizpůsoben s ohledem na druh postižení žáka. Pro každého žáka volíme 

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

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

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

 

Hodnocení žáků s SPU pedagogičtí pracovníci provádějí v souladu s doporučením ŠPZ a podle 

pedagogických, psychologických a didaktických zásad. 

 

Plány pedagogické podpory jsou evidovány u ŘŠ. 

 

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

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

 

Všichni vyučující mohou realizovat další vzdělávání zaměřené na vzdělávání žáků se SVP 

(i žáků nadaných). Získané vědomosti mohou uplatňovat v metodách a formách výuky, 

hodnocení a komunikaci s těmito žáky.  

 

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

institucemi a organizacemi: 

 

 Pedagogicko-psychologická poradna Rokycany, 

 Oddělení sociálně - právní ochrany dětí MÚ Rokycany, 

 Výchovní poradci základních škol, ze kterých integrované děti přicházejí, 

 Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování. 

 

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

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického 

i praktického vyučování. Vychází z požadavku 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. 

 

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména 

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

eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají 

bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje. 

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

se kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována Metodická osnova vstupního školení bezpečnosti 

práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamování a prokazatelně poučeni vždy 

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, žáků 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 bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů. 

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

Proškolení z poskytování první pomoci 

Proškolení z požární ochrany dle Tematického plánu školení SŠ (zákon 67/2001 Sb., 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., výklad o požárním nebezpečí v organizaci, instruktáž o používání 

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

umístěním ohlašovny požárů). 

V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou 

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

provozně bezpečnostními předpisy.  

Je podrobně stanoven systém vykonávání dohledu nad žáky 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: 64 – 41 – L/51 Podnikání 

Název ŠVP:    PODNIKÁNÍ 

 

Personální podmínky: 

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

Odbornou způsobilost nesplňují pouze učitelé odborných předmětů, kteří mají střední vzdělání 

v oboru. Jedná se o pedagogy s dlouhodobou  pedagogickou praxí, kteří mají i zkušenosti  

z výrobní a obchodní praxe a výborné pedagogické výsledky. Doplnění potřebné kvalifikace je 

v zájmu školy i pedagogů. K dalšímu odbornému rozvoji  využívají semináře zaměřené 

na rozvoj pedagogických  dovedností např. pořádané pedagogickými  centry. Odborné znalosti 

si převážně doplňují samostudiem.  

Péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťuje ve škole plně kvalifikovaný 

výchovný  poradce.      

 

Materiální podmínky: 

Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy. Teoretické předměty se vyučují 

v kmenových učebnách, které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, zpětné projektory, 

video, interaktivní tabule, bezdrátový tablet), kapacita učeben je 20-34 žáků. Pro výuku jazyků 

mají učitelé k dispozici učebny s dataprojektorem, CD přehrávače, DVD přehrávače. Vybavení 

školy pomůckami umožňuje provádět cvičení z fyziky.  

Výuka tělesné výchovy probíhá v gymnastickém sále, posilovně, pronajaté tělocvičně,  

plaveckém bazénu, na zimním a atletickém stadionu při ZŠ. Vybavení gymnastického sálu  

umožňuje výuku gymnastiky, sálových her a kondiční přípravu. Vybavení  atletického stadionu 

umožňuje provádět všechny atletické disciplíny.  

Výuka informační a komunikační technologie probíhá v odborné učebně s kapacitou 15 žáků, 

každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením a připojením 

na internet.  

 

Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace teoretického vyučování je řešena tak, 

aby žáci měli potřebné přestávky na svačiny a na oběd.  

 

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

PARTNERY PŘI  REALIZACI  ŠVP 
 

Kód a název oboru vzdělání: 64 – 41 – L/51 Podnikání 

Název ŠVP:     PODNIKÁNÍ 

 

 

Škola navazuje sociální partnerství formálním i neformálním způsobem založeném na osobním 

kontaktu představitelů školy se zástupci  jednotlivých  organizací a firem. 

 

Sociálními partnery školy jsou Úřad práce Rokycany, Hospodářská komora ČR, Okresní soud 

Rokycany a zástupci jednotlivých malých i větších firem v regionu. 

Spolupráce se sociálními partnery přináší škole aktuální informace z různých oblastí podnikání, 

soudnictví, zaměstnanosti a  pracovněprávních vztahů. 

 

S Úřadem práce Rokycany  a HK ČR  pobočka Rokycany spolupracuje naše škola v  oblasti 

náboru žáků  a  uplatnění absolventů na trhu práce. Součástí této spolupráce  je i každoroční 

pořádání akcí  zaměřených na nábor žáků a  pracovní zařazení dlouhodobě nezaměstnaných 

osob.     

ÚP Rokycany  pořádá pro žáky končících ročníků besedy, na kterých je seznámí s aktuální 

nabídkou pracovních míst, požadavky zaměstnavatelů a způsoby komunikace s ÚP. 

 

Se zástupci jednotlivých firem má škola vypracovaný určitý systém vzájemné pomoci 

a spolupráce. S jejich vedoucími pracovníky jsou pravidelně konzultovány požadavky 

na klíčové dovednosti absolventů v uvedeném oboru. V současnosti se jako prioritní jeví 

komunikace v mateřském i cizím jazyce,  a určitá „finanční gramotnost“. 

Významnou součástí spolupráce je možnost žáků vykonávat  praxi u různých firem a ověřit si 

tak na praktických činnostech vědomosti získané v průběhu studia.  

 

Zástupci všech sociálních partnerů jsou pravidelně zváni  na mimořádné akce školy, dny 

otevřených dveří  a maturitní zkoušky. 
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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 64-41-L/51 Podnikání 

Název ŠVP PODNIKÁNÍ 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 

obsahové okruhy 

Min. počet týden. 

vyučovacích 

hodin 

Vyučovací předmět Počet týdenních 

vyučovacích hodin 

Jazykové vzdělávání    

Český jazyk 2 Český jazyk a 

literatura 

3 

Cizí jazyk 5 Anglický/Německý/Rus

ký jazyk  

8 

Estetické vzdělávání 3 
Český jazyk a 

literatura 

4 

Vzdělávání pro 

zdraví 
4 

Tělesná výchova 4 

 

Ekonomika a právo 

 

10 

Ekonomika 6 

Management a 

marketing 

4 

Právo 2 

Účetnictví a daně 8 Účetnictví 6 

Praktická cvičení 4 

Písemná a ústní 

komunikace 

5 Písemná a elektronická 

komunikace 

4 

Psychologie 1 

Společenskovědní 

vzdělávání 

 Dějepis 4 

Občanská nauka 2 

Přírodovědné 

vzdělávání 

 Základy přírodních věd 2 

Fyzika 2 

Matematické 

vzdělávání 

 Matematika 8 

Vzdělávání 

v informačních a 

komunikačních 

technologiích 

 Informační a 

komunikační 

technologie 

6 

Disponibilní hodiny 21   
CELKEM 64  70 

Odborná praxe 2 týdny  2 týdny 
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UČEBNÍ PLÁN 
 

Kód a název oboru vzdělání:  64 – 41- L/51 Podnikání 

Název ŠVP:   PODNIKÁNÍ 

Stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka vzdělávání:   2 roky 

Forma vzdělávání:  denní 

Datum platnosti od:  1. 9. 2018 

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník celkem 

A. Povinné vyučovací předměty    

Český jazyk a literatura 3 4 7 

Anglický/ Německý/ Ruský jazyk 4 4 8 

Občanská nauka 1 1 2 

Dějepis 2 2 4 

Matematika 4 4 8 

Fyzika 2 0 2 

Základy přírodních věd 0 2 2 

Tělesná výchova 2 2 4 

Informační a komunikační technologie 3 3 6 

Ekonomika 3 3 6 

Účetnictví 3 3 6 

Písemná a elektronická komunikace 2 2 4 

Právo 1 1 2 

Management a marketing 2 2 4 

Psychologie 1 0 1 

Praktická cvičení 2 2 4 

Celkem 35 35 70 
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Přehled využití týdnů ve školním roce 

 

Činnost Počet týdnů v ročníku 

1. ročník 2. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 34 

 

30 

 

Odborná praxe 0 2 

Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, 

výchovně vzdělávací akce) 

7 

 

4 

 

Maturitní zkouška 0 

 

3 

 

Celkem 40 40 

Poznámka: 

Sportovní výcvikový kurz (LVK – 1. ročník oborů středního vzdělání s maturitní  

zkouškou a s výučním listem) lze doplnit žáky oborů vzdělání nástavbového studia  

dle zákona č. 561/2004 Sb. 

 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 

Předmět: 

Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Ruský jazyk 

Občanská nauka 

Dějepis 

Matematika 

Fyzika 

Základy přírodních věd 

Tělesná výchova 

Informační a komunikační technologie 

Ekonomika 

Účetnictví 

Písemná a elektronická komunikace 

Právo  

Management a marketing 

Psychologie  

Praktická cvičení 

Odborná praxe 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 7/223 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ČESKÝ JAZYK 

 

Obor vzdělání nástavbového studia  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět český jazyk a literatura navazuje  na předchozí výuku 

ve tříletých učebních oborech. 

Skládá se ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemně 

podporují a doplňují. Jazykové vzdělávání a komunikační 

výchova rozvíjejí komunikační kompetence a performaci žáků 

a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. 

Podílí se rovněž na rozvoji sociální kompetence žáků. K plnění 

tohoto cíle přispívá i literární výchova a naopak literární 

vzdělávání a výchova, zvláště práce s uměleckým textem, 

prohlubují i znalosti jazykové a kultivují jazykový projev žáků. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání – Český jazyk a Estetické 

vzdělávání. Jazykové, komunikační a literární učivo je rozloženo 

do 2 postupných ročníků s 3 a 4 hodinovou dotací 

(roční varianta 99, 124 hodin). 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Vyučování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit 

a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, 

používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské 

normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem 

a s informacemi. Při nácviku komunikačních dovedností lze 

aplikovat i vědomosti a dovednosti osvojené při analýze 

literárních textů a opačně – při analýze literárních textů lze 

prezentovat a procvičovat nejen jazykové, stylistické, literárně 

teoretické a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační 

dovednosti a nacvičovat řečové chování v různých 

komunikačních situacích.  

Strategie výuky Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků z tříletých 

učebních oborů a rozvíjí je vzhledem ke společenskému 

a profesnímu zaměření žáků. Cílem je toto předcházející vzdělání 

prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní 

úroveň a využívat je jako humanizující a socializující nástroj 

žákovy výchovy a sebevýchovy. 

Literární vzdělávání kromě četby, rozboru interpretace 

uměleckých děl či jejich ukázek vede k celkovému přehledu 

o klíčových  momentech v české a světové literární historii. 

S řadou autorů i s učivem z literární teorie se žáci seznámili 

v předešlém studiu. Pozornost je proto zaměřena 

na systematizaci poznatků. 
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Kritéria hodnocení žáků V základní podobě vychází z 5stupňové klasifikace dle Pravidel 

pro hodnocení vzdělávání žáků. K hodnocení je využíváno ústní 

i písemné ověřování znalostí. Součástí hodnocení je i samostatná, 

tvořivá činnost žáka, dovednost aplikovat získané znalosti 

a dovednosti prakticky, práce s informačními zdroji a jejich 

využití v předmětu i oboru.  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 
a) komunikativní  

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 

v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, 

zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty 

- vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory 

a  postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané 

situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí 

- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, 

projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) 

b) personální  

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, 

zájmové a pracovní orientace a životních podmínek 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobů jednání 

- plnit odpovědně svěřené úkoly 

c) sociální 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky 

a podle  svých možností je pozitivně ovlivňovat 

- pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

d) kompetence k řešení problémů 

- pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou 

situaci) v celém jeho kontextu 

- určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho  

řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení 

- využívat zkušenosti a vědomosti dříve získané 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních  

   technologií a pracovat s informacemi 

- efektivně pracovat se získanými informacemi 

- k získaným informacím přistupovat kriticky 

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodná komunikace  

s potencionálními zaměstnavateli 

- dokázat využít komunikačního vybavení při jednáních  

na   některých obchodních úrovních  

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře a celoživotně  

se vzdělávat 

 

Průřezová témata: 
a) Občan v demokratické společnosti  

- vytváříme demokratické prostředí ve škole, ve třídě 

na principech respektování, spolupráce, účasti, dialogu 

- prioritní je výchova k demokratickému občanství, formování   

osobnosti, vytváření názorů a postojů 
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- rozvíjíme smysl žáků pro aktivní účast na životě třídy, školy,  

obce 

- posilujeme mediální gramotnost, práci s informacemi  

a kritický přístup k médiím 

- využíváme metod: simulace problémových situací, besedy,   

diskuse, exkurze, referáty, komentáře, vhodné tvůrčí   

projektové úkoly (samostatné aktivity) 

b) Člověk a životní prostředí 

- vedeme k pochopení významu přírody a životního prostředí 

pro člověka, upozorňujeme na negativní dopady 

- vytváříme postoje a hodnotové orientace žáků vedoucí   

k pozitivnímu životnímu způsobu a stylu 

- využíváme metod: řízený rozhovor, problémové úkoly  

a situace, pozorování, referáty, vhodné tvůrčí úkoly 

c) Člověk a svět práce 

- vytváříme sumáře znalostí a dovedností, aby souvisely  

s profesním uplatněním žáků (absolventů) na trhu práce 

- vedeme je k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní 

kariéře, odpovědnosti za svou budoucnost, nutnosti 

celoživotního vzdělávání, adaptabilitě v dynamickém rozvoji   

ekonomiky a technologií současného světa 

- využíváme metod: řešení praktických a konkrétních 

problémů, práce s informačními a komunikačními 

prostředky, exkurze, simulace situací řešících interpersonální 

vztahy 

d) Informační a komunikační technologie 

- vedeme žáky k efektivnímu používání prostředků   

informačních a komunikačních technologií, jejich využívání   

v rámci specifik dané odborné kvalifikace 

- využíváme metod: žáci řeší úkoly zadané ve všeobecně   

vzdělávacích předmětech, práce s internetem 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání – Český jazyk – mluvnice + sloh 

1. ročník         Počet hodin: 51 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 

- ovládá techniku studijního čtení 

- prakticky využívá znalosti 

z oblasti práce s informačními 

zdroji a vytváření záznamů 

- používá klíčových slov 

při vyhledávání informačních 

pramenů 

- sestavuje výpisky, výtahy 

Úvod do výuky jazyka 

- Doporučení studijní literatury 

- Metody racionálního studia textu 

Funkční styly, slohové postupy, slohové 

útvary 

- Základy informatiky, anotace, 

rešerše,výtah, osnova, výpisky 

 

7 

- v písemném projevu uplatňuje 

znalosti českého pravopisu 

- rozezná jazykové a stylizační 

nedostatky 

- charakterizuje národní jazyk 

- Upevňování jazykových a pravopisných 

poznatků a dovedností   

- Obecné poučení o jazyce 

- Obecné poučení o slohu 

4 
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- rozlišuje spisovný jazyk a jeho 

varianty, obecnou češtinu, slang, 

argot, dialekty 

- charakterizuje slohotvorné 

činitele a aplikuje je při výstavbě 

komunikačního textu 

- vyjadřuje postoje neutrální, 

pozitivní i negativní 

- vhodně používá jednotlivé 

slohové postupy 

Slohotvorní činitelé 

- Druhy popisu, popis prostý, 

charakteristika, popis místa, popis 

pracovního postupu 

8 

 

- uplatňuje znalosti ze skladby 

ve svém vyjadřování 

- orientuje se ve výstavbě textu 

- Základy rétoriky, přednes textů 

připravených i nepřipravených 

- Věta, souvětí (souřadné a podřadné), 

používání polovětných konstrukcí 

3 

- vyjadřuje se věcně, správně, 

srozumitelně uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

- orientuje se ve výstavbě textu 

- poznává a uplatňuje techniku 

mluveného slova, klade otázky 

a vhodně formuluje odpovědi 

- využívá emocionální a emotivní 

stránky mluveného i psaného 

slova 

Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí 

Ústní pracovní komunikace – např. výtky, 

pochvaly 

5 

- vhodně používá jednotlivé 

slohové postupy a základní 

útvary 

- odborně se vyjadřuje o jevech 

svého oboru 

- vyjadřuje se věcně, správně 

a srozumitelně 

Odborný funkční styl a jeho útvary 

- Referát, ústní, písemný, kompozice, 

jazykové prostředky 

- Odborný referát 

- Výklad 

4 

- charakterizuje vybrané slohové 

útvary 

Informační slohové postupy – dělení,  

základní charakteristika 

3 

- rozpracovává slohový útvar 

vypravování 

Vypravování – jazykové prostředky, osnova, 

kompozice 
5 

- poznává a uplatňuje techniku 

mluveného slova, klade otázky 

a vhodně formuluje odpovědi 

- vyjadřuje postoje neutrální, 

pozitivní i negativní 

- orientuje se ve výstavbě textu 

- odhaluje a opravuje jazykové 

nedostatky a chyby 

Dialog, monolog, polylog 

 

Rozbor nejčtenějších jazykových a 

slohových nedostatků, využití písemných 

projevů 

4 

   

- uplatňuje znalosti ze skladby 

- uplatňuje své znalosti 

v praktických cvičeních 

Upevňování jazykových a pravopisných 

poznatků a dovedností 

 

8 
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Český jazyk - literatura 

1. ročník          Počet hodin: 51 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

 hodin 

Žák/žákyně 

- charakterizuje literární umění 

- získává informace z literární 

teorie a poetiky a aplikuje je 

Úvod do studia ročníku 

Funkce literatury, základní druhy, žánry 

Hodnoty literárního díla, problémy regionu 

Literatura od starověku po romantismus 

Nejstarší literatury světa – orientální, řecká,     

 římská, mytologie    

5 

- charakterizuje historická období  

a hledá jejich souvislosti 

s literárním uměním 

- pracuje s literárními texty, snaží 

se je pochopit, formulovat jejich 

jádro, reprodukovat a vyjadřovat 

vlastní prožitky 

Středověká literatura 

Křesťanství – Bible, staroslověnské 

písemnictví, latinská literatura, Hus, 

Chelčický, Václav Hájek z Libočan, legendy, 

epos (Alexandreida), kroniky (Kosmova, tak 

řečeného Dalimila), písně (např. Píseň o 

Rolandovi), kázání, satiry (Mastičkář, 

Podkoní a žák)   

5 

- při rozboru textu pracuje se 

znalostmi z literární teorie 

a poetiky 

Humanismus a renesance 

Základní znaky, hlavní představitelé – 

Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Villon, 

Cervantes, Shakespeare, da Vinci, Rabelaise. 

Česká tvorba renesanční a humanistická 

(Bible kralická…), představitelé 

4 

- zhodnotí význam daného autora i 

díla pro dobu, v níž tvořil 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl 

Baroko – doba pobělohorská 

Hlavní znaky, literatura oficiální, lidová, 

exilová, význam Komenského, Briedel 

Klasicismus, osvícenství, preromantismus 

Kult rozumu a osvícenství, dobrodružný 

román – Moliere, Voltaire, Defoe, Goethe, 

Swift 

4 

- charakterizuje prezentované 

literární období a zařazuje je 

do společensko-historického 

kontextu 

- formuluje charakteristické znaky  

literárních textů a rozdíly mezi 

nimi 

České národní obrození 

Od osvícenství k idealizované minulosti, 

noviny, divadlo, hl.etapy, charakter, 

rukopisy, osobnosti – Dobrovský, Jungmann, 

Palacký, Kollár, Čelakovský, Tyl 

3 

- provádí klasifikaci literárních děl 

dle druhů,žánrů 

- zaujímá hodnotící postoj k tvorbě 

českých a světových autorů 

- vyhledává informace 

k prezentovaným oblastem 

(pracuje s informačními zdroji) 

Romantismus ve světové a české literatuře 

Romantický postoj, hl.znaky, Byron, Scott, 

Puškin, Lermontov, Hugo, Poe, Mácha, 

Dumas, Erben … 

Rodinný román – Jane Austenová 

5 

- charakterizuje historická období 

hledá jejich souvislosti 

s literárním uměním 

- pracuje s literárními texty, snaží 

Realismus a naturalismus ve světové a 

české literatuře 
Předpoklady vzniku a umělecké zásady 

realismu a naturalismu – Balzac, Čechov, 

5 
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se je pochopit, formulovat jejich 

jádro,reprodukovat a vyjadřovat 

vlastní prožitky 

- charakterizuje prezentované 

literární období a zařazuje ho 

do společensko-historického 

kontextu 

Dickens, Flaubert, London, Stendhal, 

Tolstoj, Twain, Zola, Ibsen 

- zaujímá hodnotící stanoviska 

k tvorbě autorů 

- formuluje charakteristické znaky 

literárních textů a rozdíly mezi 

nimi 

Romantismus a realismus v ostatních druzích 

umění, prolínání romantismu a realismu – 

Puškin, Gogol 

Detektivní a vědecko-fantastické povídky 

(Verne) 

Česká literatura ve 40. – 90. letech  

19. století 

Společenské a politické poměry – Borovský, 

Němcová 

6 

- text interpretuje a hovoří o něm 

- charakterizuje českou kulturní 

a literární scénu 

- provádí klasifikaci literárních děl 

dle druhů a žánrů 

Almanach Máj a představitelé – Neruda, 

Arbes, Hálek, Světlá 

Novoromantikové kolem Ruchu, Lumíru, 

Květů – Čech, Sládek, Vrchlický, Zeyer 

Historická beletrie – Jirásek, Winter 

6 

- aplikuje získané znalosti 

a dovednosti v charakteristice 

literárních textů 

- transformuje vybrané texty 

tvůrčím způsobem 

 

Realismus a naturalismus v české literatuře  

80. a 90. let 19. století, kritický realismus – 

Mrštíkové, Masaryk, venkovská próza (Rais 

4 

- zhodnotí význam daného autora 

i díla pro dobu, v níž tvořil, 

pro příslušný umělecký směr 

i pro další generace 

 

Nové umělecké a literární směry – prokletí 

básníci (Rimbaud, Baudelaire, Verlaine), 

Wilde 

 

4 

 

2. ročník    Český jazyk – mluvnice + sloh     Počet hodin: 60   

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- v písemném projevu uplatňuje 

znalosti českého pravopisu 

- znalosti ze skladby používá 

v logickém vyjadřování 

- rozpozná funkční styl, 

dominantní slohový postup 

a slohový útvar 

Úvodní hodina 

Prohlubování jazykových, pravopisných 

a stylizačních dovedností a znalostí   

8 

- uplatňuje znalosti českého 

pravopisu 

- odhaluje a opravuje jazykové  

nedostatky a chyby 

- používá adekvátní slovní zásoby 

Obecné výklady o jazyce, vztah češtiny a 

slovenštiny 

Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby 

Používání interpunkce – přímá řeč, 

dvojtečka, středník, pomlčka, spojovník 

7 
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včetně příslušné terminologie 

 

- s pomocí techniky mluveného 

slova realizuje komunikační 

situace a aplikuje komunikační 

strategie 

Upevňování jazykových a slohových 

poznatků 

Jazyk v úředním a pracovním jednání – 

úřední dopis, žádost, přihláška, životopis, 

posudek 

8 

- rozpracovává kompozice 

úvahových postupů 

- vyhledává, charakterizuje 

a zpracovává vybrané druhy 

a žánry z oblasti publicistiky 

Úvaha – kompozice, jazykové prostředky 

 

Publicistický styl – článek do časopisu, 

fejeton 

 

8 

 

5 

 

- charakterizuje úvahové postupy 

(úvaha, esej, kritické hodnocení) 

Kritika – kompozice, jazykové prostředky 

 
2 

- používá normativní příručky 

českého jazyka 

Upevňování pravopisu a větné stavby 

 

8 

- řídí se zásadami správné 

výslovnosti 

- charakterizuje vybrané slohové 

útvary 

 

Upevňování morfologie, stylistiky, 

slovotvorby, pravopisu 

 

8 

- vysvětlí zákonitosti vývoje 

českého jazyka 

- vytváří logickou strukturu textu 

- vyjadřuje se věcně správně 

a srozumitelně 

Upevňování jazykových poznatků a 

dovedností 
6 

 

2. ročník   Český jazyk – literature      Počet hodin: 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- zhodnotí význam daného autora i 

  díla pro dobu, v níž tvořil, pro pří- 

  slušný umělecký směr i pro další 

  generace 

- vytváří vlastní prožitky z recepce 

  daných uměleckých děl 

Úvodní hodina 

Symbolistické a realistické směry v české 

a slovenské próze a poezii – Bezruč, 

Šrámek, Sova, Březina, Dyk, Machar, 

Neumann, Krasko… 

         

6 

- specifikuje a rozlišuje literární 

druhy  

a žánry 

- prezentované texty interpretuje 

zvolenými metodami 

První světová válka a její odraz 

v literatuře – např. Hašek, Remarque, 

Brecht, Rolland, Dyk, Šrámek, Barbusse, 

Hemingway 

Legionáři – informačně 

7 

- charakterizuje specifika literárního 

  díla a zvažuje jejich přínos pro roz- 

  voj vlastní osobnosti 

- prezentované texty zpracovává 

  tvůrčím způsobem 

Nové básnické a umělecké proudy na 

počátku 20. století – expresionismus, 

futurismus, dadaismus, kubofuturismus, 

surrealismus – Apollinaire, Majakovskij, 

Tzara, Breton 

6 
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- v kontextu významných historic- 

  kých momentů charakterizuje speci- 

 fika světové kultury 

Proletářská poezie, poetismus, surrealismus, 

Devětsil – Neumann, Hora, Wolker, Hořejší, 

Seifert, Biebl, Nezval 

- aplikuje získané znalosti a 

dovednosti v charakteristice 

literárních textů 

Světová próza – světová válka jako 

historický předěl, vrcholy svět. realismu – 

Rolland, Steinbeck, Mann, Michail 

Bulgakov 

Předchůdce moderní prózy – Joyce, Proust, 

Kafka 

4 

- charakterizuje českou kulturní a 

literární scénu 

- vybírá texty českých autorů, kteří 

ho zásadním způsobem oslovili, svůj 

výběr názorově formuluje 

Proměna české prózy, např. Almanach na r. 

1914 

Členění prvorepublikové tvorby 
- demokratický proud- bratři Čapkové, 

Poláček, Bass 

- levicový proud 

- experimentální próza – Weiner, Vančura 

- psychologický román – Havlíček 

6 

- vybírá texty českých autorů, kteří 

  ho zásadním způsobem oslovili, 

  svůj výběr názorově formuluje 

- charakterizuje českou kulturní a 

  literární scénu 

- sociálně orientovaná próza – Majerová, 

Olbracht, Pujmanová 

 

2 

- zhodnotí význam daného autora i 

  díla pro dobu, v níž tvořil 

- rozezná a užívá správnou grafickou 

  a formální úpravu projevu 

- zhodnocuje přínos literárních děl 

  vybraných autorů pro formování své 

  osobnosti 

Drama a divadlo – nástup české divadelní 

avantgardy – Voskovec, Werich, Burian, 

Osvobozené divadlo, D-34 

Literatura od 2. světové války 

Skupina 42 

Válečný prožitek a poezie – Orten, Bednář 

Literární skupiny – např. Ohnice, Květen, 

Host do domu 

Přední osobnosti poválečné poezie – Holan, 

Seifert, Hrubín, Skácel, Halas, Kolář 

4 

- aplikuje získané znalosti a doved- 

  nosti v charakteristice literárních 

  textů 

- rozezná a užívá správnou grafickou 

  a formální úpravu projevu 

- zhodnocuje přínos literárních děl 

  vybraných autorů pro formování své 

  osobnosti 

Česká poválečná tvorba – beat generation 

(Hrabě), socialistický realismus (Řezáč, 

tvorba o Fučíkovi). 

Návrat k člověku – Lustig, Fuks, Škvorecký, 

Pavel 

Hledání nových cest – Hrabal, Páral, 

Kundera, Vaculík, Kohout 

Pozdější tvorba – Svěrák-Smoljak, Josef 

Topol, Václav Havel 

 

8 

- charakterizuje specifika literárního 

  díla a zvažuje jejich přínos pro roz- 

  voj vlastní osobnosti (dospívajícího 

  mladého člověka 21. století) 

 

Poválečná světová tvorba – Pasternak, 

Orwell, Beckett, Williams, Camus, 

Solženicyn, Dürrenmatt, Kerouac, Styron, 

Márquez, Eco 

 

7 
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- charakterizuje společnost a rozlišuje 

prezentované umělecké směry v ní 

Upevňování literárních poznatků z poválečné 

literatury 
10 

 

Učebnice: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro SŠ. 1.vyd. Havlíčkův        

                 Brod: Fragment,1996. 

                 HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice češtiny.  

                 1.vyd. Praha: SPN, 1990. 

                 TEJNOR, Antonín, ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk I.-IV. pro střední ško- 

                 ly. 1.vyd. Praha: SPN, 1984. 

                 MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk – přehled středoškolského učiva. 1.vyd. Tře 

                 bíč: PV, 2006. 

                 HLAVSA, Zdeněk, HRUŠKOVÁ, Zdeňka aj. Pravidla českého pravopisu. 1.vyd.  

                 Praha: Pansofia, 1993. 

                 FILIPEC, Josef, DANEŠ, František aj. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřej 

                 nost. 3. vyd.Praha: Academia, 2003. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro SŠ. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Frag 

                 ment, 2007. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka I. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 1999. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 2000. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 2003. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka IV. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 2003. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čtenářský deník k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův   

                 Brod: Fragment, 1998. 

                 POLÁŠKOVÁ, Taťána, MILOTOVÁ, Dagmar aj. Literatura – přehled středoškol 

                 ského učiva. 2. vyd. Český Těšín: PV, 2007. 

                 BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. 3. vyd. Praha: Fortuna, 1995.  

                 BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury II. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1995. 

                 BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury III. 1. vyd. Praha: SPN, 1997.  

 

Vypracoval: Mgr. Lukáš Houdek 
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Seznam povinné literatury k maturitní 

zkoušce z českého jazyka a literatury- 

základní úroveň obtížnosti 
Žák je povinen vybrat si ze seznamu 20 děl, v každém okruhu musí být 

zastoupena minimálně 1 próza, 1 poezie a 1 drama 
 

Do konce 19. století (minimálně 4 díla)   

 

 

Světová:  

G. Boccaccio - Dekameron 

W. Shakespeare - Romeo a Julie 

Moliere - Lakomec 

V. Hugo - Chrám Matky boží v Paříži 

A. S. Puškin - Evžen Oněgin 

H. de Balzac - Otec Goriot 

N. V. Gogol - Revizor 

E. Zola - Zabiják 

Ch. Dickens - Oliver Twist  

 

Česká:  

J. A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce 

K. H. Mácha - Máj 

K. J. Erben - Kytice 

J. K. Tyl - Strakonický dudák 

K. H. Borovský - Tyrolské elegie 

B. Němcová - Babička 

J. Neruda - Povídky malostranské 

A. Jirásek - F. L. Věk (I. díl) 

A. + V. Mrštíkové - Maryša 

 

20 a 21. století (minimálně 9 děl) 

 

 

Světová:  (minimálně 4 díla) 

G. B. Shaw - Pygmalion 

E. M. Remarque - Na západní frontě klid 

E. Hemingway - Stařec a moře 

P. Rolland - Petr a Lucie 

A. de Saint Exupery - Malý princ 

G. Apollinaire - Kaligramy 

A. Moravia - Horalka 

G. Orwell - Farma zvířat 

 

Česká: (minimálně 5 děl) 

I. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník 

K. Čapek - Bílá nemoc  

P. Bezruč - Slezské písně 

J. Wolker - Těžká hodina 

J. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za 

světové války (I. díl) 

K. Poláček - Bylo nás pět 

V. Vančura - Rozmarné léto 

J. Otčenášek - Romeo, Julie a tma 

O. Pavel - Smrt krásných srnců 

B. Hrabal - Ostře sledované vlaky 

 J. Škvorecký - Zbabělci                                

M. Kundera - Žert                                        

V. Havel -  Audience 

M. Viewegh - Báječná léta pod psa 

 

Vypracovali: Mgr. Šárka Šauflová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 8/256 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

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

základní vzdělávání komunikačními dovednostmi, které mu 

umožní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, 

zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běžné 

konverzace v oblasti osobní – s vrstevníkem či přátelskou 

osobou. 

Žáci 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 dosažené 

výsledky při osvojování dovedností. 

Na základě získání poznatků o zemích studované jazykové 

oblasti jsou žáci vedeni k prohlubování vlastní národní identity 

a k respektování identity, národních tradic a zvyků v těchto 

zemích. 

V rámci řešení komunikativních situacích jsou žáci vedeni k 

slušnému chování ve smyslu etikety. 

Charakteristika učiva Žák naváže na znalosti a dovednosti získané na oboru středního 

vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou, tj.základy 

gramatiky, konverzační témata, např. rodina, seznamování, 

volný čas, sport, kultura. Procvičí konverzaci v situacích 

reálného života (v restauraci, při seznamování, telefonování, 

jídla, nápoje).Výuka v cizím jazyku navazuje 

na dovednosti získané v předmětech český jazyk, občanská 

nauka, ekonomika podniku, cestovní ruch.   

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

 - 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 používanou metodou je metoda slovní – dialogická i 

monologická, k základním používaným metodám patří metoda 

sdělovací i samostatná práce žáků. Při výuce gramatiky je 

používána metoda deduktivní a srovnávací v kombinaci s 

výkladem. Jsou používány aktivizující didaktické metody 
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(hraní rolí, skupinová práce, párové rozhovory, samostatné 

vystoupení žáků), multimediální výukové programy a internet. 

Výuka je prakticky orientovaná na řečové dovednosti žáků, 

podporuje jejich samostatnost a iniciativu. 

V průběhu výuky pracují žáci s učebnicí, pracovními listy, 

magnetofonovými nahrávkami, mapou, časopisy. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci 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 

každého tématického celku se píše test. 

Součástí hodnocení jsou samostatné domácí práce – psaní 

osobních dopisů, blahopřání apod. Žáci jsou vedeni 

k sebehodnocení.  Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za 

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

se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na 

jejich potřeby. Kriteria hodnocení vycházejí z Pravidel pro 

hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany . 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k celoživotnímu  učení – žáci by měli být schopni 

ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie, být 

motivováni k celoživotnímu vzdělávání, překonávat překážky a 

být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení, získávat, zpracovávat a 

osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a užívat 

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a 

podporu;využívat ke svému učení různé informační zdroje, 

umět systematizovat a aplikovat získané zkušenosti a 

dovednosti v práci i v životě. 

Komunikativní kompetence – absolventi by měli vyjadřovat se 

přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat 

souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty; vést 

konstrukční dialog, formulovat a obhajovat své názory a 

postoje ústně i písemně a způsobem odpovídající dané situaci, 

adekvátně reagovat na projevy druhých lidí; zvládat 

komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce při běžné 

komunikaci v cizojazyčném prostředí; využít anglický jazyk 

pro základní pracovní komunikaci. 

Personální a sociální kompetence – absolventi by měli stanovit 

si cíle a priority podle osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek;připraven vyrovnávat se 

stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam 

zdravého životního stylu. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – absolventi by měli 
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jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, 

ale i ve veřejném zájmu; vážit si kulturních hodnot a tradic 

vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací; 

chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a 

jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat potřebu vzájemné 

kritické tolerance v multikulturním soužití; zajímat se o 

politické a společenské dění u nás i ve světě.  

Kompetence k řešení problémů– absolventi by měli pojmenovat 

a analyzovat vzniklý problém v celém jeho kontextu; určit 

příčiny problému; získat potřebné informace k jeho řešení, 

navrhnout způsob řešení, zvážit pozitivní a negativní dopady; 

spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové 

řešení). 

Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních 

technologií – absolventi by měli pracovat s osobním počítačem 

a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologii; využívat vhodné prostředky online a offline 

komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů a umět je 

dále zpracovávat. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žák 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 – žák obsáhne v odborné 

terminologii problematiku ochrany  životního prostředí . 

Člověk a svět práce – žák dokáže sestavit životopis,odpovědi na 

inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení. 

Informační a komunikační technologie – žák využije informace 

získané z médií. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník          Počet hodin: 136 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák,žákyně: 

 

Porozumění a poslech 

- rozumí, jestliže mluvčí hovoří  

  pomalu se zřetelnou výslovností a  

  dostatečně dlouhými pauzami 

- rozumí jednoduchým sdělením,  

  otázkám, pokynům vysloveným  

  pomalu a zřetelně, rozumí číslům,  

  údajům o cenách a o čase 

- rozumí větám a často používaným  

  slovům z oblastí, k nimž má  

  bezprostřední vztah (já a moje  

  rodina, nakupování) 

Jazykové prostředky a funkce: 

 Gramatika 

- sloveso to be 

- zájmena přivlastňovací a předmětná 

- sloveso have got 

- vazba there is/ there are 

- přítomný čas prostý 

- počitatelná a nepočitatelná podst.jména 

- some x any, much x many, a lot of 

- sloveso can 

- příslovce 

- slovesa like / love / hate + ing 

- přítomný čas prostý a průběhový 

 

 

 

45 
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- ve slyšeném textu předpokládá  

  smysl znění 

- v poslechu najde specifickou  

   informaci 

Čtení: 

- rozumí textům psaným běžně 

užívaným jazykem nebo jazykem 

vztahujícím se k předmětu zájmu 

- rozumí popisům událostí, pocitů, 

přání v osobních dopisech 

- uplatňuje různé techniky čtení 

- čte krátké k jednoduché texty 

- vyslovuje srozumitelně 

- hodnotí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových 

článků, v nichž se ve vysoké míře 

objevují čísla, jména, obrázky a 

nadpisy 

- rozumí jednoduchým návodům 

 

Mluvení: 
- vyjadřuje se k tématům veřejného 

a osobního života a  tématům 

z oblasti zaměření studijního 

oboru 

- seznámí se s novými lidmi 

- získá a podá základní informace, 

instrukce 

- stručně zdůvodní a vysvětlí své 

názory 

- objedná si jídlo v restauraci, koupí 

si potřebnou věc 

- jednoduchými větami popíše 

obrázek, fotografii, místo 

- na názor vyjádří svůj souhlas či 

nesouhlas 

-  

Psaní: 
- popíše zážitky a události 

v jednoduchých větách 

- popíše stručně děj, příběh 

- v jednoduchých větách popíše 

události ze svého života 

- ve formulářích vyplní údaje o 

sobě, o svém vzdělání, zájmech a 

zvláštních znalostech 

- napíše příběh v přítomnosti 

 Slohové postupy: 

- e – mail 

- vzkaz 

- pozvánka 

- pohlednice 

 

 Tématické okruhy: 

- národnosti 

- moje rodina 

- škola 

- můj den 

- volný čas 

- obchody a nakupování 

- můj dům 

- sport a extrémní sporty 

- zdraví 

- jídlo, vaření 

- oblečení 

- počítače a internet 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník         Počet hodin: 120 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák,žákyně: 

 

Porozumění a poslech: 

-    postihne hlavní smysl krátkých,   

     jasných a jednoduchých sdělení a  

     oznámení 

- v poslechu najde specifickou 

informaci 

- rozumí větám a často používaným 

slovům z oblastí, k nimž má 

osobní vztah ( já a moje rodina, 

jídlo a sport) 

- přiřadí a doplní informace do 

slyšeného textu 

- orientuje se v telefonické 

komunikaci 

 

Čtení: 
- snadno se orientuje v textu a  

nalézá hlavní informace a vedlejší 

myšlenky 

- rozumí textům psaným běžně 

užívaným jazykem nebo jazykem 

vztahujícím se k předmětu zájmu 

- rozumí popisům událostí, pocitů, 

přání v osobních dopisech 

- uplatňuje různé techniky čtení 

- čte krátké složitější texty se 

správnou intonací 

- rozumí návodům 

 

Mluvení: 

- vyjadřuje se k tématům veřejného 

a osobního života 

- na názor vyjádří souhlas / 

nesouhlas 

- zažádá o práci, své znalosti jazyka 

uplatní na osobním pohovoru 

- omluví se a reaguje na omluvu 

- zdvořile požádá o věc 

- lehce vyjádří zájem, své záměry a 

Jazykové prostředky a funkce: 

 

 Gramatika: 

       -   minulý čas slovesa to be 

       -   minulý čas prostý 

       -   nepravidelná slovesa 

       -   budoucí čas s will, going to 

       -   předložky 

       -   sloveso must a have to 

       -   if + imperativ 

       -   předpřítomný čas 

 

 Slohové postupy: 
- neformální dopis 

- formální dopis  

- inzerát 

- životopis, žádost o práci 

 

 Tématické okruhy: 
- hudba 

- svátky a festivaly 

- věda a vynálezy 

- životní prostředí 

- zdravý životní styl 

- počasí 

- prázdniny/dovolená 

- doprava 

- trh práce 

- politika 

- kulturní zvyky 
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plány 

- vyjadřuje prognózy 

- samostatně se vyjádří v běžných 

předvídatelných situacích 

 

Psaní: 

-  napíše formální a neformální email 

-  napíše osobní dopis popisující  

   zážitky a dojmy 

- správně vyplní dotazník 

- popíše osobu, věc, místo, obrázek,  

  situaci 

- napíše příběh o události  

  v budoucnosti a minulosti 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

 

Učebnice: 

CUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR, Melanie WILLIAMS, Patricia Reilly GIFF, Dominika 
CHANDLER, Monika GALBARCZYK a James MASON.Real life: pre-
intermediate. Harlow: Pearson Education, 2010. ISBN 978-1-
4058-9706-8. 

CUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR, Melanie WILLIAMS, Patricia Reilly GIFF, Dominika 
CHANDLER, Monika GALBARCZYK a James MASON.Real life: pre-
intermediate. Harlow: Pearson Education, 2010. ISBN 9788376002545. 

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice 
book for elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-48055-1. 

 

Vypracovala: Mgr. Alžběta Balounová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 8/256 

Platnost od: 1. 9. 2018 

Učební osnova předmětu 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

 
Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s 

návazností na předchozí studium tohoto jazyka. Vzdělávání 

v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň 

tříletého středního vzdělání s výučním listem, kde absolvent 

dosáhne úrovně A2+ podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky.V závěru studia čeká žáka 

složení maturitní zkoušky, jejímž předpokladem je dosažení 

úrovně B1. Vzdělávání směřuje k osvojení jazykových znalostí 

a komunikativních kompetencí na úrovni B1. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory  

  a informace týkající se známých témat všeobecných i   

  odborných v projevech mluvených i psaných, volit 

  vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky               

- jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky,  

   efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně 

   jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj   

   poznání i jako prostředku ke zkvalitňování jazykových   

   znalostí  

-  získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného   

   jazyka a získané poznatky využívat ke komunikaci,  pracovat   

   se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i dalšími   

   zdroji informací v cizím jazyce, jako jsou cizojazyčné   

   časopisy, odborné cizojazyčné časopisy, nebo internet,   

   využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i  

   prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností  

- efektivně se učit cizí jazyk, využívat vědomosti a  

  dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu   

  cizího jazyka 

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a  

   kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a ve   

   vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v  

   souladu se zásadami demokracie 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L / 51 Podnikání. Náplň předmětu, 

jazyková a komunikační, je vložena do 2 postupných ročníků. 

Oba ročníky jsou dotovány čtyřmi hodinami týdně. 
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Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě, ke 

svému okolí i jiným kulturám. Žáci jsou vedeni k toleranci, 

otevřenosti a schopnosti komunikovat s příslušníky jiných 

kultur. 

Strategie výuky V požadavcích na výsledky vzdělávání jsou citlivě zvažovány 

možnosti konkrétního žáka či kolektivu. Ve výuce německého 

jazyka jsou používány aktivizující didaktické metody, 

organizují se činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou 

aktivitu žáků, jsou objevovány pro žáky strategie učení 

odpovídající jejich učebním předpokladům, je podporována 

sebedůvěra, samostatnost a iniciativa žáků, rovněž jejich 

sebekontrola a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků se 

používají vedle tradičních (mapy, ukázky textů, slovníky) i 

multimediální výukové programy a internet. Do výuky včetně 

odborného výcviku, se integruje odborný jazyk, jsou 

navazovány kontakty mezi školami v zahraničí, organizovány 

výměnné zájezdy jako podpůrné aktivity pro poznávání života v 

multikulturní společnosti. Výuka je orientována prakticky, se 

zaměřením na řečové dovednosti a postupné zkvalitňování 

jazykové správnosti projevu. Častěji je zařazován nácvik 

poslechu s porozuměním. Při něm i při četbě textu se vychází z 

kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a 

potřebám žáků. Vyučovací proces směřuje k motivaci žáků ke 

studiu jazyků zařazením her, soutěží, simulačních a situačních 

metod či veřejné prezentace práce žáků. Na konci nástavbového 

studia žák dosáhne 2300 lexikálních jednotek. Z toho obecně 

odborná a odborná terminologie tvoří více než 20 % slovní 

zásoby za studium. 

Kritéria hodnocení žáků Kritéria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Úroveň znalostí a dovedností je 

zjišťována průběžnými písemnými testy, na konci každého 

pololetí souhrnnou písemnou prací. Průběžně je rovněž 

hodnocen ústní projev a schopnost porozumět německému 

mluvenému slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu 

vyučovací hodiny. V konečném hodnocení se promítá i 

aktivní přístup žáka ke studiu německého jazyka, jeho 

samostatnost, schopnost produktivní spolupráce v kolektivu atd. 

Jedním z kriterií pro hodnocení je i účast na projektu. K žákům 

se specifickými vzdělávacími potřebami v této oblasti se  

přistupuje individuálně. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence:                                                                                                     

a) komunikativní 

- přímé a přiměřené vyjadřování, srozumitelná a souvislá 

  formulace myšlenek, aktivní přístup, obhajování názorů a   

  postojů 

- zpracovávání studovaných textů, písemný záznam myšlenek 

b) personální 

- reálně posoudit své duševní možnosti, osobní schopnosti,  

  pracovní orientaci 
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- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobů jednání 

- plnit odpovědně svěřené úkoly 

c) sociální 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky 

- pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

d) řešit samostatně vzniklé problémy 

- najít a porozumět jádru problému 

- při řešení problému uplatňovat myšlenkové operace 

- využívat zkušenosti a vědomosti dříve získané 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních  

  technologií 

- efektivně pracovat se získanými informacemi 

- k získaným informacím přistupovat kriticky 

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- vhodná komunikace s potenciálními zaměstnavateli 

- dokázat využít komunikačního vybavení při jednáních na  

   některých obchodních úrovních a poskytování informací o  

   zboží různého sortimentu  

- rozumět podstatě podnikání 

g) kompetence k celoživotnímu učení 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 

- získávat nové znalosti a dovednosti 

- využívat různé informační zdroje 

h) matematická a finanční gramotnost 

- aplikovat matematické postupy  

- rozumět matematicky vyjádřeným informacím 

- zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí 

- orientovat se v problematice peněz 

i) občanské kompetence a kulturní povědomí 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

- jednat odpovědně, samostatně 

- zajímat se o politické a společenské dění 

- chápat význam kvalitního životního prostředí 

- vážit si kulturních hodnot  

Další klíčovou kompetencí v německém jazyce je vybudování 

základů odborné terminologie a potřeby užívat ji. Proto jsou do 

německého jazyka zakomponovány poznatky z jiných předmětů 

(jako např. ekonomika,účetnictví, informační technologie atd.) 

 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – součástí výuky německého 

jazyka jsou i témata, která se týkají způsobu života v 

demokratické společnosti (volný čas, kultura, tradice a 

zvyklosti, reálie ČR a německy mluvících zemí, hospodářství a 

průmysl). 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají 

nejrůznější dostupné zdroje informací, čímž je nenásilně 

rozvíjena kompetence k práci s informačními technologiemi. 

Využití nejrůznějších zdrojů žáka seznamuje s možností 

samostatného získávání důležitých či užitečných informací. 
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Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy a 

internetem. Získávají takto základní informace o německy 

mluvících zemích, probírají některé tématické okruhy, 

procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému 

přístupu k životnímu prostředí, zejména při výběru vhodných 

surovin, technologických postupů, čistících a mycích 

prostředků a zpracování vzniklých odpadů 

Člověk a svět práce – do výuky je zařazována slovní zásoba a 

fráze týkající se zaměstnání a pracovního procesu. Žák se učí 

psát životopis, základní žádost o zaměstnání, ovládá fráze a 

formální stránku obchodních dopisů, žádostí atd. Žák je 

schopen imitovat dialog mezi zaměstnavatelem a zaměst- 

nancem při pracovním pohovoru. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

1. ročník         Počet hodin: 136 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- skloňuje slabě podstatná jména 

- skloňuje podstatná jména v množném     

  čísle 

- používá předložky se 3. a 4. pádem 

- používá vazbu „es gibt“ a aplikuje ji ve  

  větách 

- časuje a používá způsobová slovesa ve   

   větách v přítomném čase 

- skloňuje zájmena dieser a jeder a  

   používá je ve větách 

- používá tvary sloves s odlučitelnou a  

   neodlučitelnou předponou 

- časuje zvratná slovesa a užívá je v textu 

- tvoří stupně přídavných jmen a  

   příslovcí  

- dosazuje do souvětí vhodnou spojku,  

   upravuje slovosled ve větě 

- přeloží zeměpisné názvy a dosadí  

   vhodnou předložku 

- používá správně doch a un 

1. Jazykové prostředky 

- slabé skloňování podstatných jmen 

- množné číslo podstatných jmen 

- předložky 3 + 4 pád 

- vazba „es gibt“  

- dieser, jeder 

- způsobová slovesa     

- označení míry po číslovkách 

- doch a un 

- odlučitelné a neodlučitelné 

předpony 

- zvratná slovesa 

- časové údaje 

- stupňování přídavných jmen a 

příslovcí 

- zeměpisná jména 

- souřadicí spojky 

 

42 

-  hovoří souvisle na téma „ nákupy“, 

   „bydlení“ … 

-  požádá v obchodě o zboží 

-  zeptá se na cenu zboží, upřesní     

   požadavek a řekne, zda si zboží vezme    

   či ne 

-  iniciuje dialog na daná témata 

-  a pohovoří o kladech a záporech  

2. Běžná konverzační témata 

- bydlení 

- každodenní život 

- v obchodě, nakupování  

- cestování  

45 
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   bydlení na vesnici a ve městě 

- vytváří si a využívá slovní zásobu  

  týkající se tématu  

- používá fráze a obraty z oblasti  

  obchodu a restaurace  

- udrží jednoduchou konverzaci na téma  

  „V cestovní kanceláři“,  „V realitní  

  kanceláři“, přičemž se vžije jak do  

  role zákazníka, tak do role pracovníka  

  kanceláře 

3. Odborná konverzační témata 

- potraviny a nápoje  

- druhy obchodů  

- prodej a nakupování  

- inzerce  

- nábytek  

- v cestovní kanceláři 

- v realitní kanceláři 
     

49 

 

 

2. ročník          Počet hodin: 120 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- časuje a správně používá werden 

- tvoří préteritum a perfektum silných a  

  slabých sloves 

- chápe významy man, es a allein, selbst   

   a užívá je ve větě 

- tvoří budoucí čas 

- dosazuje vhodnou spojku a upravuje  

   slovosled ve větě 

- používá předložkové vazby 

1. Jazykové prostředky 

- sloveso werden 

- préteritum a perfektum 

- zájmeno jemand, nichts, a niemand 

- man, es 

- allein, selbst 

- budoucí čas 

- vedlejší věty 

- vazby sloves, podstatných jmen, 

přídavných jmen 

40 

-  hovoří souvisle na téma „ koníčky“, 

   „plány do budoucna“ … 

-  popisuje části lidského těla 

-  popisuje zdravý a nezdravý způsob  

   života 

-  disponuje základními znalostmi o  

   německy mluvících zemích 

2. Běžná konverzační témata 

- plány do budoucna 

- koníčky 

- u lékaře 

- cestovní  ruch 

- Švýcarsko 

- Rakousko 

40 

 

- sestaví soukromý dopis na dané téma 

- píše korektní formou žádost o  

  zaměstnání  

- sestaví vlastní životopis 

- imituje dialog – u přepážky na nádraží,  

  pracovní pohovor   

 

3. Odborná konverzační témata 

- soukromý dopis 

- životopis 

- žádost o zaměstnání 

- pracovní pohovor 

- komunikační situace – u přepážky 

na vlakovém nádraží, sjednání 

schůzky 

40 

 

Učebnice: MOTTA, G., CWIKOVSKA, B., VOMÁČKOVÁ, O., ČERNÝ, T. Direkt neu   

                 1. – 3. díl. 1. přepracované vyd. Praha: Klett, 2011. 

Vypracovala: Mgr. Daniela Kellnerová  
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 8/256 

Platnost od: 1. 9. 2018 

Učební osnova předmětu 

 

RUSKÝ JAZYK  

 
Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s 

návazností na předchozí studium tohoto jazyka. Vzdělávání 

v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň 

tříletého středního vzdělání s výučním listem, kde absolvent 

dosáhne úrovně A2+ podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky.V závěru studia čeká žáka 

složení maturitní zkoušky, jejímž předpokladem je dosažení 

úrovně B1. Vzdělávání směřuje k osvojení jazykových znalostí 

a komunikativních kompetencí na úrovni B1. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory  

  a informace týkající se známých témat všeobecných i   

  odborných v projevech mluvených i psaných, volit 

  vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky               

- jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky,  

   efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně 

   jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj   

   poznání i jako prostředku ke zkvalitňování jazykových   

   znalostí  

-  získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného   

   jazyka a získané poznatky využívat ke komunikaci,  pracovat   

   se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i dalšími   

   zdroji informací v cizím jazyce, jako jsou cizojazyčné   

   časopisy, odborné cizojazyčné časopisy, nebo internet,   

   využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i  

   prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností  

- efektivně se učit cizí jazyk, využívat vědomosti a  

  dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu   

  cizího jazyka 

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a  

   kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a ve   

   vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v  

   souladu se zásadami demokracie 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L / 51 Podnikání. Náplň předmětu, 

jazyková a komunikační, je vložena do 2 postupných ročníků. 

Oba ročníky jsou dotovány čtyřmi hodinami týdně. 
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Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě, ke 

svému okolí i jiným kulturám. Žáci jsou vedeni k toleranci, 

otevřenosti a schopnosti komunikovat s příslušníky jiných 

kultur. 

Strategie výuky V požadavcích na výsledky vzdělávání jsou citlivě zvažovány 

možnosti konkrétního žáka či kolektivu. Ve výuce ruského 

jazyka jsou používány aktivizující didaktické metody, 

organizují se činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou 

aktivitu žáků, jsou objevovány pro žáky strategie učení 

odpovídající jejich učebním předpokladům, je podporována 

sebedůvěra, samostatnost a iniciativa žáků, rovněž jejich 

sebekontrola a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků se 

používají vedle tradičních (mapy, ukázky textů, slovníky) i 

multimediální výukové programy a internet. Do výuky včetně 

odborného výcviku, se integruje odborný jazyk, jsou 

navazovány kontakty mezi školami v zahraničí, organizovány 

výměnné zájezdy jako podpůrné aktivity pro poznávání života v 

multikulturní společnosti. Výuka je orientována prakticky, se 

zaměřením na řečové dovednosti a postupné zkvalitňování 

jazykové správnosti projevu. Častěji je zařazován nácvik 

poslechu s porozuměním. Při něm i při četbě textu se vychází z 

kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a 

potřebám žáků. Vyučovací proces směřuje k motivaci žáků ke 

studiu jazyků zařazením her, soutěží, simulačních a situačních 

metod či veřejné prezentace práce žáků. Na konci nástavbového 

studia žák dosáhne 2300 lexikálních jednotek. Z toho obecně 

odborná a odborná terminologie tvoří více než 20 % slovní 

zásoby za studium. 

Kritéria hodnocení žáků Kritéria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Úroveň znalostí a dovedností je 

zjišťována průběžnými písemnými testy, na konci každého 

pololetí souhrnnou písemnou prací. Průběžně je rovněž 

hodnocen ústní projev a schopnost porozumět německému 

mluvenému slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu 

vyučovací hodiny. V konečném hodnocení se promítá i 

aktivní přístup žáka ke studiu ruského jazyka, jeho 

samostatnost, schopnost produktivní spolupráce v kolektivu atd. 

Jedním z kriterií pro hodnocení je i účast na projektu. K žákům 

se specifickými vzdělávacími potřebami v této oblasti se  

přistupuje individuálně. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

a) komunikativní 

- přímé a přiměřené vyjadřování, srozumitelná a souvislá 

  formulace myšlenek, aktivní přístup, obhajování názorů a   

  postojů 

- zpracovávání studovaných textů, písemný záznam myšlenek 

b) personální 

- reálně posoudit své duševní možnosti, osobní schopnosti,  

  pracovní orientaci 
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- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobů jednání 

- plnit odpovědně svěřené úkoly 

c) sociální 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky 

- pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

d) řešit samostatně vzniklé problémy 

- najít a porozumět jádru problému 

- při řešení problému uplatňovat myšlenkové operace 

- využívat zkušenosti a vědomosti dříve získané 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních  

  technologií 

- efektivně pracovat se získanými informacemi 

- k získaným informacím přistupovat kriticky 

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- vhodná komunikace s potenciálními zaměstnavateli 

- dokázat využít komunikačního vybavení při jednáních na  

   některých obchodních úrovních a poskytování informací o  

   zboží různého sortimentu  

- rozumět podstatě podnikání 

g) kompetence k celoživotnímu učení 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 

- získávat nové znalosti a dovednosti 

- využívat různé informační zdroje 

h) matematická a finanční gramotnost 

- aplikovat matematické postupy  

- rozumět matematicky vyjádřeným informacím 

- zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí 

- orientovat se v problematice peněz 

i) občanské kompetence a kulturní povědomí 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

- jednat odpovědně, samostatně 

- zajímat se o politické a společenské dění 

- chápat význam kvalitního životního prostředí 

- vážit si kulturních hodnot  

Další klíčovou kompetencí v německém jazyce je vybudování 

základů odborné terminologie a potřeby užívat ji. Proto jsou do 

německého jazyka zakomponovány poznatky z jiných předmětů 

(jako např. ekonomika,účetnictví, informační technologie atd.) 

 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – součástí výuky německého 

jazyka jsou i témata, která se týkají způsobu života v 

demokratické společnosti (volný čas, kultura, tradice a 

zvyklosti, reálie ČR a  rusky mluvících zemí, hospodářství a 

průmysl). 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají 

nejrůznější dostupné zdroje informací, čímž je nenásilně 

rozvíjena kompetence k práci s informačními technologiemi. 

Využití nejrůznějších zdrojů žáka seznamuje s možností 

samostatného získávání důležitých či užitečných informací. 
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Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy a 

internetem. Získávají takto základní informace o německy 

mluvících zemích, probírají některé tématické okruhy, 

procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému 

přístupu k životnímu prostředí, zejména při výběru vhodných 

surovin, technologických postupů, čistících a mycích 

prostředků a zpracování vzniklých odpadů 

Člověk a svět práce – do výuky je zařazována slovní zásoba a 

fráze týkající se zaměstnání a pracovního procesu. Žák se učí 

psát životopis, základní žádost o zaměstnání, ovládá fráze a 

formální stránku obchodních dopisů, žádostí atd. Žák je 

schopen imitovat dialog mezi zaměstnavatelem a zaměst- 

nancem při pracovním pohovoru. 

 

 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

1. ročník          Počet hodin: 136 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- správně používá jednotlivá písmena  

  azbuky 

- správně rozliší přízvučné a  

   nepřízvučné slabiky 

- redukuje samohlásky 

- používá slovesa 1. a 2. časování 

- uplatní různé druhy číslovek,  

  vazby číslovek s podstatnými jmény 

- ovládá rozdíly v rodě podstatných  

   jmen a skloňuje je 

- používá osobní a přivlastňovací 

  zájmena ve správném tvaru         

- vhodně používá  zvratná slovesa, 

  ovládá slovesa se změnou kmenové   

  souhlásky 

1. Jazykové prostředky 

    - pohyblivý přízvuk 

    - sloves 1. a 2. časování, budoucí čas 

    - slovesné vazby odlišné od    

      češtiny, psaní záporu u sloves  

    - číslovky 0 až 900 

    - podstatná jména – skloňování              

      1. pád při oslovení,   

      7. pád j.č.  u  vybraných podst. jmen                

     - zájmena –osobní, přivlastňovací,  

       skloňování 

     - zvratná slovesa  a slovesa se  

 změnou  kmenových souhlásek    

 

42 

-  hovoří souvisle na téma „ nákupy“, 

   „bydlení“ … 

-  požádá v obchodě o zboží 

-  zeptá se na cenu zboží, upřesní     

   požadavek a řekne, zda si zboží vezme    

   či ne 

-  iniciuje dialog na daná témata 

-  a pohovoří o kladech a záporech  

   bydlení na vesnici a ve městě 

2. Běžná konverzační témata 

   - bydlení 

   - každodenní život 

   - v obchodě, nakupování  

   -  cestování  

45 

 

- vytváří si a využívá slovní zásobu  

  týkající se tématu  

3. Odborná konverzační témata 

   - potraviny a nápoje  
49 
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- používá fráze a obraty z oblasti  

  obchodu a restaurace  

- udrží jednoduchou konverzaci na téma  

  „V cestovní kanceláři“,  „V realitní  

  kanceláři“, přičemž se vžije jak do  

  role zákazníka, tak do role pracovníka  

  kanceláře 

   - druhy obchodů  

   - prodej a nakupování  

    - inzerce  

   - nábytek  

   - v cestovní kanceláři 

   - v realitní kanceláři 
     

 

2. ročník         Počet hodin: 120 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- správně užívá řadové číslovky v 1. a 6.  

  pádě při vyjádření data 

- používá správné tvary sloves v min.  

  čase,  při vykání 

- tvoří správné tvary vazeb po  

  předložkách  

- používá tvary podstatných  jmen a 

  zájmen ve správném tvaru v jednotném  

  i množném čísle   

- uplatňuje tvary infinitivních vět 

1. Jazykové prostředky 

   - řadové číslovky, vyjádření data,  

       minulý čas 

     - vykání 

     - předložkové vazby odlišné od  

       češtiny 

     - skloňování  podst. jmen v jednotném 

       a množném čísle      

     - skloňování zájmen    

     - infinitivní věty 

40 

-  hovoří souvisle na téma „ koníčky“, 

   „plány do budoucna“ … 

-  popisuje části lidského těla 

-  popisuje zdravý a nezdravý způsob  

   života 

-  disponuje základními znalostmi o  

   zemích 

2. Běžná konverzační témata 

   - plány do budoucna 

   - koníčky 

   - u lékaře 

   - cestovní  ruch 

     - ČR  

     - Rusko 

40 

 

- sestaví soukromý dopis na dané téma 

- píše korektní formou žádost o  

  zaměstnání  

- sestaví vlastní životopis 

- imituje dialog – u přepážky na nádraží,  

  pracovní pohovor   

 

3. Odborná konverzační témata 

   - soukromý dopis 

   - životopis 

   - žádost o zaměstnání 

   - pracovní pohovor 

   - komunikační situace – u přepážky na 

     vlakovém nádraží, sjednání schůzky 

40 

 

 

Učebnice: : Jelínek, S., Alexejova, L.F., Hříbková, R., Žofková, H. Raduga 1. 1.vyd. Plzeň :  

                   Fraus, 2007.    

                   Jelínek, S., Alexejova, L.F., Hříbková, R., Žofková, H. Raduga 2. 1.vyd. Plzeň :  

                   Fraus, 2008. 

 

Vypracovala:  Mgr. Marie Rambousková 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/64 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

OBČANSKÁ NAUKA 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivnění 

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

informovaní aktivní občané demokratického státu. Vede žáky 

k odpovědnosti vůči sobě  i společnosti a k pochopení významu 

jednotlivých probíraných disciplín pro řešení různých životních 

situací . Učí žáky 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 žijí. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podbikání. Učivo je vybráno ve 

vztahu k profilu absolventa. Je rozděleno do oblastí - Soudobý 

svět a česká společnost na prahu 21. století a Praktická filozofie 

a filozofická antropologie. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby  žáci: 

- pochopili postavení  člověka v lidském společenství 

- preferovali demokratické hodnoty, přístupy a občanské 

postoje před nedemokratickými  a jednali odpovědně a 

solidárně, v souladu s vlastenectvím a humanitou, 

s občanskými ctnostmi  

- 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, náboženské a jiné 

nesnášenlivosti 

- rozvíjeli zdravý životní styl, a pochopili, že i oni jsou 

nedílnou součástí přírodního dění světa, za jehož 

budoucnost nesou odpovědnost 

- kladli si v životě praktické otázky filozofického a etického 

charakteru  a hledali na ně v diskusi s jinými lidmi i se 

sebou samým odpovědi. 

Strategie výuky Celkově je učivo rozlišeno do dvou postupných ročníků ( první, 

druhý), s jednohodinovou týdenní dotací ( roční varianta 33, 31 

hodin ). Výuka doplňuje a rozšiřuje vzdělání, které žáci získali 

ve vzdělávání oborů středního vzdělání s výučním listem tak, 

aby byli schopni zvládnout případné požadavky maturitní 
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zkoušky z občanského základu. Užívá převážně dialogických 

metod a důraz je kladen na schopnost žáka hodnotit získané 

informace z různých informačních zdrojů, kultivovaně  se 

vyjadřovat, argumentovat, ale zároveň naslouchat názorům 

druhých a uplatňovat týmovou práci. 

Využívá exkurzí, přednášek, společenských a vzdělávacích 

aktuálních projektů a nabídek různých institucí.  

Kritéria hodnocení žáků V základní podobě se vychází z pětistupňové klasifikace 

stanovené Pravidly pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ 

Rokycany. Žáci 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: 

- občanské kompetence a kulturní podvědomí   

   Žák má odpovědné, samostatné, aktivní a iniciativní jednání 

  uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické   

  společnosti: 

- dodržuje 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 životního prostředí 

- uvědomuje si vlastní a národní identitu 

- komunikativní kompetence 

- žák 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   

       -  žák reálně posoudí své fyzické a duševní možnosti 

       -  odhadne důsledky svého chování a jednání 

       -  umí vyhodnocovat své vlastní výsledky, odhalovat  a    

           napravovat své nedostatky 

       -  dokáže přijmout kritiku 

-  sociální kompetence 

-  žák dokáže pracovat v týmu, odpovědně plní úkoly 

-  osobní iniciativou se snaží zlepšit pracovní a životní  

   podmínky 

-  učí se přispívat k vytváření vstřícných mezilidských  

   vztahů, odstraňování diskriminace, řešení konfliktů 

- další kompetence 

         -  žák  řeší možné pracovní i mimopracovní problémy 

         -  využívá prostředků informačních a komunikačních  

             technologií 
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         -  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 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- žák 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 

- žák chápe postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na 

jeho zdraví a život 

- pochopí souvislosti mezi různými jevy v prostředí a 

lidskými aktivitami na lokální, regionální i globální 

úrovni 

- žák je veden k pochopení uvědomit si nutnost 

zodpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a 

profesním jednání 

Člověk a svět práce 

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

svůj vlastní život a význam vzdělání pro život 

- je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné 

kariéře 

- žák je veden k tomu, aby byl schopen uvědoměle 

dodržovat pracovní povinnosti, vycházet s budoucími 

kolegy a nadřízenými a podílet se na fungování 

demokratických zásad i na pracovišti 

Informační a komunikační technologie 

-     žák je veden k zdokonalování schopnosti efektivně 

využívat prostředků informačních a komunikačních 

technologií  v běžném životě i v rámci přípravy na své 

budoucí povolání         
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 34 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- popíše rozčlenění soudobého světa  

  na civilizační sféry a civilizace,  

  charakterizuje základní světová  

  náboženství 

- vysvětlí s jakými konflikty a  

  problémy se potýká soudobý svět,  

  jak jsou řešeny a debatuje o jejich  

  dalším pravděpodobném vývoji ,  

  popř. o možnostech jejich řešení  

  z pohledu žáka 

- objasní postavení ČR v Evropě a  

  v soudobém světě 

- charakterizuje soudobé cíle EU a  

  posoudí ze svého pohledu mladého  

  člověka žijícího v jednom  

  z členských států, její politiku a  

  přínos  našeho členství pro ČR 

- popíše funkci a činnost OSN a  

  NATO 

- vysvětlí zapojení ČR do  

  mezinárodních struktur a podíl naší  

  republiky na jejich aktivitách   

- zaujme stanovisko v některých  

  případech k různorodým  

  informacím na stejný problém 

- uvede příklady projevů globalizace,  

  debatuje o jejich důsledcích  

- svá názory doloží různými  

  podklady z oblasti masmédií –  

  hlavně deníky, časopisy, ale i  

  internet 

1. Soudobý svět a česká společnost na  

    prahu 21. století: 

- Velké civilizační okruhy 

současného světa 

- Západní civilizace, Pravoslavný 

okruh 

- Latinská Amerika, Islámská 

civilizace 

- Čína, Africké země, Hinduistická 

civilizace -  Indie, další civilizace 

- nejvýznamnější světová náboženství 

- velmoci, vyspělé a rozvojové země 

současného světa 

- bezpečnost lidí, napětí a konflikty 

současného světa 

-    globální problémy 

-    globalizace a současné státy, vliv na    

     život lidí 

-      -   integrace a dezintegrace, 

                zapojování ČR do EU, význam a    

-          důsledky vstupu ČR do evropských   

-          struktur 

- NATO, armáda a obranná politika   

      zapojení ČR do mezinárodních           

      struktur , bezpečnost na počátku  

      21. století  

-     úloha  OSN – mezinárodní solidarita,  

-     obyvatelstvo České republiky –   

      současný stav, prognózy,     

      multikulturní soužití 

2. Praktická filozofie a filozofická  

     antropologie 

- vznik filozofie,  její význam v životě 

člověka  

- předfilozofické myšlení, mýtus 

- filozofie a náboženství 

- filozofie a speciální vědy 

- základní filozofické problémy a 

hlavní disciplíny filozofie 

- Proměny filozofického myšlení        

   v dějinách: 

- antická filozofie 

19 
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2. ročník         Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- používá vybraný pojmový  

  filozofický aparát 

- objasní a vysvětlí, jaké otázky řeší  

  filozofie 

- pracuje s texty jemu obsahově a  

  formálně dostupnými 

- vysvětlí smysl filozofie pro řešení  

  životních situací  a objasní její  

  význam v životě člověka 

- diskutuje o praktických   

  filozofických otázkách a zaujme  

  k dané problematice svůj názor 

 

 

- správně používá základní etické  

  pojmy, objasní jejich obsah, popř.  

  vyjádří jej vlastními slovy 

- vysvětlí, proč jsou lidé za své  

  názory, postoje a jednání  

  odpovědni jiným lidem 

- obhájí kritické stanovisko ke světu,  

  ale i uvádí klady a zápory svého  

  chování, jednání a vystupování,  

  dokáže být kritický i  k sobě  

  samému 

- přemýšlí o hodnotové orientaci a o  

  tom, jaké hodnoty jednotliví lidé a  

  komunity volí, jaké preferují a jak  

  svou volbu zdůvodňují 

- debatuje o etických otázkách ze  

  života  kolem sebe 

- zaujímá stanovisko ke kauzám  

  známým  z médií a vyjádří na daný  

  problém svůj vlastní názor 

- rozezná zjevné manipulativní  

  postupy a objasní způsoby  

  ovlivňování veřejnosti např.  

  mediální masáž  atd. 

- objasní význam solidarity a dobrých  

  vztahů v komunitě  

- je schopen obhajovat  potřebu   

  tolerance k lidem jiné víry i   

  nevěřícím (náboženské skupiny a   

  komunity) 

- zaujme své stanovisko k pozitivům i  

1. Praktická filozofie a filozofická  

    antropologie (II.část) 

- Proměny filozofického myšlení        

   v dějinách (II.část): 

- středověká filozofie 

- novověká filozofie 

- smysl filozofie pro řešení   

            životních situací 

 

- Etické otázky v životě člověka 

- etika a její předmět, základní pojmy 

etiky 

- mravní hodnoty a normy 

- význam etiky v životě člověka a 

smysl etiky pro řešení životních 

situací  

- hledání smyslu života, spokojenosti 

a  štěstí, životní postoje a hodnotová 

orientace;  

- osobní prospěch, vlastní štěstí x 

obecné dobro a pomoc jiným lidem, 

čest a úcta; stárnutí a smrt 

- mravní rozhodování, svoboda a 

odpovědnost, pravda 

- lidské jednání, pojem viny, trestu, 

smíření a svědomí; spravedlnost a 

odplata 

- svobodná vůle, lidská činnost a  

mravní povinnost 

- jazyk a dorozumívání, komunikace 

- člověk, národ, vlast, národnosti; 

etnické, náboženské a sociální 

skupiny a komunity (dav, 

publikum..)   

- majorita a minority ve společnosti, 

multikulturní soužití; migrace, 

migranti, azylanti 

- postavení mužů a žen; genderové 

problémy (sociální rozdíly mezi 

ženami a muži, které nejsou vrozené, 

ale naučené. Jejich determinace 

není přirozeným, neměnným stavem, 

ale se mění s časem a významně se 

liší jak v rámci jednotlivých kultur, 

tak i mezi kulturami), postavení žen 

v současném světě v jednotlivých 

30  
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  problémům multikulturního soužití,  

  objasní příčiny migrace lidí 

- posoudí, kdy je v praktickém životě   

  porušována rovnost pohlaví a    

  vysvětlí rovnocennost obou  

  pohlaví 

státech – dokumentární pořad, 

videokazeta 

- vesnice a města, problémy 

urbanizace 

- výchova a vzdělání 

 

Učebnice: DUDÁK, Vladislav, MAREDA, Richard a STODŮLKOVÁ, Eva. Občanská nauka  

                 pro střední odborné školy.1. vyd. Praha: SPN, 2003. 

                 VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha:  

                 SPN, 2002. 

                 DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborné školy 3. 1. vyd. Praha:  

                 SPN, 2004. 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Šamanová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 4/128 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

DĚJEPIS 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Dějepis plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování  

mladého člověka do společnosti. Je založen na poznatcích  

soudobých historických věd a vytváří historické vědomí žáka. 

Rovněž systematizuje různorodé  historické informace  s nimiž 

se žák ve svém životě setkává a má významnou úlohu při 

samostatném myšlení i při vytváření  jeho občanských postojů. 

Výuka dějepisu v odborném školství navazuje na znalosti žáků, 

které získali v základním vzdělávání  a dále je rozvíjí tak, aby 

žáci na základě poznání minulosti hlouběji porozuměli své 

současnosti. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání oblast společenskovědní  

vzdělávání.   

Učivo tvoří systémový výběr z obecných a českých dějin. 

Tématické celky obsahují základní učivo, kde jsou zařazeny 

důležité pojmy. Učivo je řazeno chronologicky do prvého a 

druhého ročníku s doporučenou hodinovou dotací 66/62 hodin. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka dějepisu má vést k osvojení základních vědomostí 

z českých a světových dějin a pochopení souvislostí mezi nimi. 

Rovněž má žáky vychovávat k dobrým mezilidským vztahům, 

k rovnosti, solidaritě s ostatními národy a lidmi na celém světě. 

Strategie výuky Výuka navazuje  na výstupní vědomosti  a dovednosti žáků z 

dosaženého středního stupně vzdělání s výučním listem a 

rozvijí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření 

žáků. Výuka dějepisu má být pro žáka zajímavá  a stimulující. 

Vede žáky ke získávání informací z aktuálních komunikačních 

zdrojů. Využívá se frontální výuka, týmová a samostatná práce. 

Rovněž je zařazena regionální historie a rozšiřování poznatků 

formou exkurzí. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro 

hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Úroveň  znalostí  a 

dovedností je zjišťována písemnými  pracemi i ústní formou, 

kde se hodnotí schopnost  vyjadřovat se  k historickým 

skutečnostem. V závěrečném  hodnocení se promítá aktivní 

přístup žáka ke studiu dějepisu  a jeho samostatnost. 
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Předmětem prolínají tyto klíčové kompetence: 

a)  komunikativní:     

     jasné a přiměřené vyjadřování, srozumitelná a souvislá  

     formulace myšlenek, aktivní přístup obhajování názorů a  

     postojů, zpracování studovaných textů, písemný záznam 

     myšlenek  

b)  personální    

      reálně posoudit své duševní možnosti, osobní schop- 

      nosti, pracovní orientaci, přijímat hodnocení svých  

      výsledků a jednání, plnit odpovědně svěřené úkoly 

c)   sociální 

      pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské 

      vztahy 

d)   k řešení problémů 

      najít jádro problému a porozumět mu, využívat zkušenosti 

      a vědomosti, uplatňovat myšlenkové operace 

e)   využívat prostředky informačních a komunikačních 

      technologií a pracovat s informacemi 

      pracovat s osobním počítačem, získávat informace  

      z celosvětové sítě Internet, k získaným informacím  

      přistupovat kriticky 

Průřezová témata    
      Občan v demokratické společnosti – žáci se seznámí  

      s existencí  různých politických směrů a náboženských 

      názorů, tolerují jejich existenci a odlišnost a odsoudí ty, 

      které mají totalitní znaky a charakter a vedou k ovládá- 

      ní jednotlivců a skupin obyvatel . 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin : 68 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- objasní smysl poznávání dějin 

- vysvětlí variabilitu jejich výkladů 

1. Úvod do předmětu    

    -  Význam a zdroje poznání minulosti 

        historické prameny, literatura                                     

    -  Obecné a české dějiny (vymezení 

        pojmů) variabilita výkladů minulosti 

3 

- uvádí příklady kulturního přínosu   

  starověkých civilizací 

 

 

- vysvětlí význam antiky pro    

  současnost  

 

 

  

2. Pravěk a starověk                                             

    - Periodizace pravěku                   

    - Přírodní podmínky a starověké           

      kultury – Egypt, Mezopotámie                                                                            

    - Antika(vymezení pojmu) řecký       

      městský stát, Sparta, Athény  

    - Římská republika a císařství        

    - Antická kultura a dědictví 

    - Odkaz antiky a přínos křesťanství 

11 
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- charakterizuje obecně středověk 

- uvádí shody a rozdíly mezi  

  jednotlivými státními útvary 

- vysvětlí nadřazenost moci církevní 

  nad  mocí světskou       

   

 

 

- objasní význam českého státu 

v evropském kontextu 

- vysvětlí přínos Karla IV. pro vývoj 

středověkého evropského státu 

- uvádí příklady dalších  

středověkých civilizací, jejich 

kulturu a  náboženství  

- vysvětlí význam měst  

- objasní příčiny, průběh a důsledky 

doby husitské 

- charakterizuje kulturu tohoto 

období 

3. Středověk  

    - Utváření středověké Evropy 

    - Byzanc 

    - Franská říše a Svatá říše římská 

    - Český stát,Uhry, Polsko 

    - Románská kultura 

    - Boj o investituru 

        

    - Český stát za posledních Přemyslovců      

    - Lucemburkové a český stát 

    - Anglo – francouzský konflikt 

    - Pyrenejský poloostrov a Arabové 

    - Východní Evropa a Tataři 

    - Gotická kultura 

    - Agrární revoluce 

    - Středověká urbanizace  

    - Středověká kolonizace 

    - Český stát a husitství 

    - Odkaz kultury pozdního středověku 

 

24 

 

- vysvětlí významné změny, které 

nastaly v dějinách v době raného 

novověku 

 

- objasní vliv habsburské nadvlády na 

vývoj českého státu, především 

události spojené s dobou 

pobělohorskou a třicetiletou válkou 

 

- vysvětlí nerovnoměrnost 

historického vývoje v raně 

novověké Evropě včetně rozdílného 

vývoje politických systémů 

 

- objasní význam osvícenství a 

osvícenského absolutismu 

především pro vývoj v českých 

zemích 

 

- charakterizuje umění 

renesance,baroka a klasicismu 

4. Raný novověk 

    - Humanismus a renesance 

    - Objevné plavby 

    - Český stát v době poděbradské  

    - Český stát v době jagellonské 

    - Počátek středoevropského soustátí pod  

      nadvládou Habsburků 

    - Reformace v Německu  

    - Třicetiletá  válka 

    - Český stát 

    - Absolutismus a parlamentarismus 

    - Politické systémy Anglie a Francie  

    - Nerovnoměrný vývoj v západní     

       a východní Evropě 

 

   - Novověký antropocentrismus 

   - Vědecké poznání, osvícenství 

   - Český stát v době tereziánské a 

      josefínské 

    - Rozvoj výroby a spotřeby 

    - Renesance a baroko 

    - Klasicismus 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník          Počet hodin : 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- vysvětlí za co lidé bojovali ve 

velkých občanských revolucích 

 

- objasní vznik novodobého českého 

národa a jeho úsilí o emancipaci 

 

  

1. Novověk   
    - Vznik USA a deklarace práv občana                                                       

    - Velká francouzská revoluce 

    - Napoleonská Francie a Evropa 

    - České a slovenské NO 

    - Rakouské císařství 

    - Revoluce  1848-1849 v Evropě a  

      v českých zemích 

8 

 

- popíše česko – německé vztahy a 

postavení Židů a Romů  ve společ- 

nosti 19. a 20. století 

 

- objasní způsob vzniku národních 

států v Itálii a Německu, příči- 

   ny  občanské války v USA 

- vysvětlí proces modernizace 

společnosti 

- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a rozpory mezi 

velmocemi 

 

- popíše příčiny I. světové války a její 

dopad na lidi a objasní významné 

změny po první světové válce  

 

- objasní charakter I. Československé 

republiky 

 

- srovná nacistický a komunistický 

totalismus 

 

- popíše mezinárodní vztahy mezi 

první a druhou světovou válkou 

- popíše, jak došlo k dočasné 

likvidaci ČSR 

- vysvětlí cíle válčících stran ve 

druhé světové válce, její  totální 

charakter a výsledky 

- charakterizuje válečné zločiny 

včetně holocaustu 

- popíše vývoj  ve vyspělých 

demokraciích a vývoj evropské 

integrace, dekolonizace a problémy 

třetího světa 

- popíše důsledky a projevy studené 

    - Dualismus v habsburské monarchii 

    - Česko – německé vztahy 

    - Vznik velkých národních států  -  

       Itálie a Německa  

    - Občanská válka v USA 

    - Technická a průmyslová revoluce 

    -  Doprava a komunikace, urbanizace 

    - Vliv vědy a techniky na život lidí   

    - Vzdělání jako podmínka socializace 

    - Koloniální expanze od 2. pol.19.st., 

       rozdělení světa 

 

 

   - První světová válka – příčiny, průběh, 

      výsledky 

 

 

   - Vznik ČSR, Češi za I. sv. války 

 

 

   - Autoritativní režimy- nacismus  v Ně- 

     mecku, komunismus v sovětském Rus-  

     ku 

   - Vztahy mezi válkami, světová hospod- 

     dářská krize 

   - Meziválečný vývoj ČSR – politika, 

      významné osobnosti 

   - Druhá světová válka – příčiny, průběh, 

     důsledky 

   - Protektorát Čechy a Morava 

   - Druhý československý odboj 

   - Holocaust 

   - Svět v blocích, poválečné uspořádání  

     světa, studená válka, Československo po 

      r. 1945 - důsledky událostí let 1945, 

      1948 , 1968, 1989 

   - třetí svět a dekolonizace, konec bi- 

5 
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války 

- charakterizuje jednotlivé politické 

režimy 

- vysvětlí rozpad sovětského bloku 

- uvede příklady úspěchů vědy a 

techniky ve 20. století 

- orientuje se v historii svého oboru 

- charakterizuje ho, vysvětlí přínos a 

uvede významné osobnosti 

     polarity Východ - Západ 

 

 

 

 

    - Věda technika ve 20. století 

 

    - Dějiny studovaného oboru 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 

 

 

Učebnice:  SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce pro střední školy. 1.vyd. Havlíčkův Brod:   

                  Fragment, 1997. 

                  SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce pro střední školy. 1.vyd. Havlíčkův          

                  Brod: Fragment, 1999.  

   

Vypracovala: Mgr. Šárka Šauflová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 8/256 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

Matematika 

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je předat žákům: 

 všeobecné vzdělání s průpravou pro odborné vzdělání, 

 aplikování matematických poznatků a postupů 

v odborné složce vzdělávání, 

 využívání matematických poznatků a metod 

v praktickém životě a v dalším vzdělávání, 

 matematizování jednoduchých reálných situací, užívání 

matematických modelů a vyhodnocování výsledků 

řešení vzhledem k realitě, 

 zkoumání a řešení problémů, včetně diskuze řešení, 

 diskutování o metodách řešení matematických úloh, 

 využívání digitálních technologií a zdrojů informací při 

řešení matematických úloh, 

 četbu s porozuměním matematických textů, kritického 

vyhodnocení informací získaných z různých zdrojů, 

 správné matematické vyjadřování, 

 pozitivní postoj k matematickému vzdělávání, 

 motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 

 důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnost a 

preciznost při práci. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 64 -41 

L/51 Podnikání – ŠVP Podnikání. 

Matematické vzdělávání. 

Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný 

ve dvou ročnících studia. 
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Ročník  Okruhy učiva Týdenní hodinová 

      dotace 

 

1. ročník Operace s čísly    4 

  Číselné a algebraické výrazy 

  Funkce: 

 Funkce teorie - základní poznatky o funkcích 

 Konstantní a lineární funkce, řešení rovnic a nerovnic 

 Kvadratická funkce, řešení rovnic a nerovnic 

 Mocninná funkce 

 Lineárně lomená funkce - nepřímá úměrnost 

 Exponenciální funkce, řešení rovnic a nerovnic 

 Logaritmická funkce, řešení rovnic a nerovnic 

 Goniometrické funkce 

 Úhel 

 Funkce sinus, kosinus, tangens, kotangens 

 Úprava goniometrických výrazů, 

 Řešení goniometrických rovnic a nerovnic 

  Posloupnosti a finanční matematika 

 Práce s daty 

  Písemné práce a jejich analýza 

 

2. ročník Trigonometrie pravoúhlého a obecného  

  trojúhelníka     4 

  Planimetrie 

  Kombinatorika 

  Pravděpodobnost v praktických úlohách 

  Statistika v praktických úlohách 

  Analytická geometrie v rovině 

 Práce s daty 

  Písemné práce a jejich analýza 
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Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

 získali pozitivní vztah k matematickému vzdělávání, 

 získali motivaci k celoživotnímu zdělávání, 

 získali důvěru ve své vlastní schopnosti, dovednosti, 

systematičnost a preciznost při práci, 

 ověřovali si výsledky úkolů, 

 získali houževnatost, pracovitost, vlastní úsudek, vlastní 

systém při řešení úloh, 

 získali pozitivní vztah k matematice, 

 používali poznatky z matematiky v praxi. 

Strategie výuky Základní metody a formy práce jsou: 

 řízený rozhovor učitele s žáky, 

 prezentace učiva s využitím výukových programů, 

 řešení problémových úloh, 

 skupinová práce žáků na zadaných úkolech, 

 samostatná práce žáků při procvičování a opakování 

učiva, 

 práce s digitální technikou, 

 prezentace výsledků práce pomocí digitální techniky. 

Kritéria hodnocení žáků Kriteria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu 

SŠ Rokycany. 

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během 

vyučovací hodiny. 

Prostřednictvím písemných i ústních zkoušek kontroluje 

připravenost žáka na vyučování. 

Ústní zkoušení se zápisem na tabuli: 1x za pololetí, 

Písemné zkoušení: 

 žák vypracuje během každého pololetí: 

 2 samostatné hodinové písemné práce, stejná 

doba je věnována i analýze těchto prací 

 žák během každého pololetí napíše minimálně 4  

písemné práce v časovém rozsahu 10 – 20 minut. 

Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým. 
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení  

 pracovat samostatně, efektivně se učit, vyhodnocovat 

dosažené výsledky, reálně si stanovovat potřeby a cíle 

svého dalšího vzdělávání. 

Matematické kompetence  

 volit odpovídající matematické postupy a techniky, 

využívat různé formy grafického znázornění, využívat 

získané matematické dovednosti v ostatních předmětech 

a různých životních 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, využívat adekvátní zdroje 

informací a efektivně s nimi pracovat.  

Průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie  

 využívat 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: 136 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

 

 provádí aritmetické operace 

s přirozenými čísly, 

 rozlišuje prvočíslo a číslo 

složené, 

 rozkládá přirozená čísla na součin 

mocnin prvočísel, 

 užívá pojem dělitelnosti, znaky 

dělitelnosti, 

 určuje největšího společného 

dělitele a nejmenší společný 

násobek, 

 provádí aritmetické operace s 

celými čísly, užívá pojem opačné 

číslo, 

 pracuje s různými tvary zápisu 

reálných čísel a jejich převody, 

 určuje řád čísla, 

 provádí početní operace se 

zlomky, 

 provádí početní operace 

s desetinnými čísly včetně 

zaokrouhlování, 

 znázorňuje reálná čísla na číselné 

ose, 

 zařazuje číslo do příslušného 

číselného oboru, porovnává 

reálná čísla a určí vztahy mezi 

nimi, 

 užívá pojmy opačné číslo 

a převrácené číslo, 

 znázorňuje reálné číslo nebo jeho 

1. Operace s čísly 

 

↔ Přirozená čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Celá čísla 

 

 

↔ Racionální a reálná čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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aproximaci na číselné ose, 

 určuje absolutní hodnotu reálného 

čísla a chápe její geometrický 

význam, 

 užívá pojmu poměr, ovládá jeho 

zápis a výpočet, 

 užívá poměr v reálných situacích, 

 užívá pojmu měřítko a jeho 

převody v reálných situacích, 

 rozlišuje přímou a nepřímou 

úměrnost, 

 užívá pojmu procento a řeší 

praktické úlohy, 

 při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací, 

 

 určuje množiny výčtem 

a charakteristickými vlastnostmi, 

 provádí základní množinové 

operace – průnik, sjednocení, 

rozdíl a doplněk, 

 zapisuje a znázorňuje intervaly, 

 provádí operace s intervaly – 

průnik a sjednocení, 

 

 provádí početní operace 

s mocninami, s přirozeným, 

a celočíselným exponentem, 

 využívá zápisu čísla ve tvaru 

a.10
n
, 

 ovládá početní operace 

s mocninami, s racionálním 

exponentem, 

 využívá částečného odmocňování 

a usměrňování zlomků při úpravě 

výrazů s odmocninami, 

 

 

 

↔ Poměr, úměrnost, procentový počet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Množiny, intervaly 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Mocniny s exponentem přirozeným, 

 celým a racionálním, odmocniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

62 

 

Žák/žákyně: 

 

 určuje hodnotu číselného výrazu 

i výrazu s proměnnou 

 používá pojmy člen výrazu, výraz 

opačný, koeficient členu výrazu, 

stupeň členu, stupeň mnohočlenu, 

 sestaví výraz na základě zadání, 

 určuje definiční obor 

algebraického výrazu, 

 

 provádí početní operace 

s mocninami, odmocninami 

a mnohočleny, 

 používá vzorce pro druhou a třetí 

mocninu dvojčlenu, rozdíl 

druhých a třetích mocnin, součet 

třetích mocnin, 

 

 rozkládá mnohočleny na součin, 

 užitím vytýkání, vzorců 

a pravidel, 

 

 určuje definiční obory lomených 

výrazů, 

 provádí početní operace 

s lomenými výrazy, 

 

 modeluje jednoduché reálné 

situace užitím výrazů zejména 

k danému oboru vzdělání, 
 

 interpretuje výraz s proměnnými 

zejména ve vztahu k danému 

oboru vzdělávání. 

2. Číselné a algebraické výrazy 

 

↔ Výraz a jeho vlastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Početní operace s mocninami, 

 odmocninami a mnohočleny 

 

 

 

 

 

↔ Rozklad mnohočlenů na součin 

 

 

 

↔ Lomené výrazy 

 

30 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Žák/žákyně: 

 používá různá zadání funkce, 

 užívá pojmy: 

3. Funkce 

↔ Funkce teorie - základní poznatky 

 o funkcích, vlastnosti funkce 

52 

5 
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 definiční obor,   

 obor funkčních hodnot,  

 hodnota funkce v bodě, 

 popisuje vlastnosti funkce, 

 užívá graf funkce při určování 

vlastností funkce, definičního 

oboru funkce, oboru funkčních 

hodnot funkce, 

 

 určuje konstantní a lineární 

funkci, 

 načrtne graf lineární funkce, 

určuje funkční předpis lineární 

funkce,  

 určuje funkci z daných bodů nebo 

grafu funkce, 

 řeší reálné problémy pomocí 

lineární funkce, 

 řeší lineární rovnice a nerovnice, 

 řeší lineární rovnice a nerovnice 

s absolutní hodnotou, 

 řeší slovní úlohy vedoucí na 

lineární rovnici, 

 řeší soustavu dvou a třech 

lineárních rovnic, 

 u všech rovnic nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 určuje kvadratickou funkci, 

 načrtne graf kvadratické funkce, 

 určuje funkční předpis 

kvadratické funkce z daných 

bodů, 

 na základě grafu funkce určuje 

definiční obor a obor funkčních 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Konstantní a lineární   

 funkce, řešení rovnic   

 a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Kvadratická funkce, řešení rovnic 

 a nerovnic 
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hodnot, intervaly monotonie, 

 řeší kvadratické rovnice 

a nerovnice, 

 řeší kvadratické rovnice 

a nerovnice s absolutní hodnotou, 

 řeší slovní úlohy vedoucí na 

kvadratickou rovnici, 

 řeší soustavu dvou rovnic - 

lineární rovnice a kvadratické 

rovnice algebraickým i grafickým 

způsobem, 

 u všech rovnic nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 rozlišuje mocninné funkce 

s celočíselným exponentem, 

 načrtne graf funkce, 

 určuje jejich definiční obor, obor 

hodnot a intervaly monotónnosti 

funkce, 

 

 používá pojem a vlastnosti 

lineárně lomené funkce – přímé 

a nepřímé úměrnosti, 

 načrtne graf funkce, 

 

 určuje exponenciální funkci, 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce a načrtne její graf, 

 řeší exponenciální rovnice 

a nerovnice, 

 řeší soustavu dvou rovnic - 

exponenciálních rovnic, 

 u všech rovnic, nerovnic provádí 

zkoušku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Mocninné funkce 

 

 

 

 

 

↔ Lineárně lomená funkce – přímá 

 a nepřímá úměrnost  

 

 

 

↔ Exponenciální funkce, řešení rovnic 

 a nerovnic 
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 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 určuje logaritmickou funkci, 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce a načrtne její graf, 

 využívá vztahu mezi 

exponenciální a logaritmickou 

funkcí k určení logaritmu, 

 užívá pravidla pro logaritmování 

součinu, podílu a mocnin výrazů 

a aplikuje je při logaritmování 

a odlogaritmování výrazů, 

 řeší logaritmické rovnice 

a nerovnice, 

 řeší soustavu dvou rovnic - 

logaritmických rovnic, 

 u všech rovnic, nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 používá pojmů orientovaný úhel, 

 určuje velikost úhlů v radiánech 

(oblouková míra) nebo ve 

stupních, 

 provádí vzájemné převody mezi 

obloukovou a stupňovou mírou, 

 ovládá a pracuje s jednotkovou 

kružnicí při určování úhlů, 

 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce sinus a načrtne její graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

hodnot sinus pro základní úhly, 

 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce kosinus a načrtne její graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

 

 

↔ Logaritmická funkce, řešení rovnic 

 a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Goniometrické funkce - úhel 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Funkce sinus 

 

 

 

↔ Funkce kosinus 
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hodnot kosinus pro základní úhly, 

 zná a používá vztahy mezi 

funkcemi sinus a kosinus, 

 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce tangens a načrtne její graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

hodnot tangens pro základní úhly, 

 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce kotangens a načrtne její 

graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

hodnot kotangens pro základní 

úhly, 

 

 zjednodušuje goniometrické 

výrazy a udává jejich podmínky 

 řeší rovnice a nerovnice 

s goniometrickými funkcemi 

nebo výrazy, 

 řeší složitější goniometrické 

rovnice, 

 u všech rovnic, nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti. 

 

 

 

↔ Funkce tangens 

 

 

 

 

↔ Funkce kotangens 

 

 

 

 

↔ Goniometrické vztahy   

 vzorce, úprava goniometrických 

 výrazů, řešení goniometrických 

 rovnic a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Žák/žákyně: 

 aplikuje znalosti o funkcích při 

úvahách o posloupnostech a při 

řešení úloh o posloupnostech, 

 určuje posloupnost vzorcem pro 

n – tý člen, výčtem prvků, 

rekurentně a graficky, 

 rozhoduje o monotónnosti 

a omezenosti posloupnosti, 

 

4. Posloupnosti a finanční matematika 

↔ Základní poznatky o posloupnostech 

 

 

 

 

 

↔ Aritmetická posloupnost 

30 

6 
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 rozhoduje, zda daná posloupnost 

je aritmetickou a chápe význam 

diference, 

 aktivně používá vzorce pro 

aritmetickou posloupnost při 

řešení příkladů, 

  

 rozhoduje, zda daná posloupnost 

je geometrickou a chápe význam 

kvocientu, 

 aktivně používá vzorce pro 

geometrickou posloupnost při 

řešení příkladů, 

 

 používá základní pojmy finanční 

matematiky: změny cen zboží, 

směna peněz, danění, úrok, 

úročení, jednoduché úrokování, 

spoření, úvěry, splátky úvěrů, 

 provádí výpočty finančních 

záležitostí: změny cen zboží, 

směna peněz, danění, úrok, 

úročení, jednoduché úrokování. 

 

 

 

 

↔ Geometrická posloupnost 

 

 

 

 

 

↔ Využití posloupnosti pro řešení úloh 

 z praxe a finanční matematiky 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Žák/žákyně: 

 vyhledává a zpracovává data 

a porovnává data, 

 pracuje s údaji vyjádřenými 

v diagramech, grafech 

a tabulkách, 

 pracuje s matematickým 

modelem reálných situací 

a výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě, ve vztahu k danému 

oboru vzdělání, 

 při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací, 

 využívá digitální technologie 

a zdroje informací, MF tabulky. 

5. Práce s daty průběžně 
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2. ročník         Počet hodin: 120 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

 

 

– vyjadřuje poměr stran 

v pravoúhlém trojúhelníku pro 

výpočet funkčních hodnot: 

– funkce sinus, 

– funkce kosinus, 

– funkce tangens, 

– funkce kotangens, 

– řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku, využívá 

Pythagorovu větu, 

 

 řeší obecný trojúhelník užitím 

sinové a kosinové věty, 

 pracuje s matematickým 

modelem reálných situací 

a výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě. 

1. Trigonometrie pravoúhlého a obecného 

trojúhelníku 

 

↔ Trigonometrie pravoúhlého 

 trojúhelníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Sinová věta 

↔ Kosinová věta  

↔ Využití posloupnosti pro řešení úloh 

 z praxe a finanční matematiky 

11 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

5 

 

Žák/žákyně: 

 

 správně užívá pojmy bod, přímka, 

polopřímka, rovina, polorovina, 

úsečka, úhly – vedlejší, 

vrcholové, střídavé, souhlasné, 

 dané objekty dokáže znázornit, 

 užívá s porozuměním polohové 

a metrické vztahy mezi 

geometrickými útvary v rovině 

(rovnoběžnost, kolmost, odchylka 

přímek, délka úsečky, velikost 

úhlu, vzdálenost bodů a přímek), 

 graficky rozdělí a změní úsečku 

2. Planimetrie 

 

↔ Základní planimetrické pojmy 

 a poznatky 

 

 

↔ Polohové a metrické vztahy mezi 

 geometrickými útvary 

 

 

 

23 

 

2 

 

 

 

2 
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v daném poměru, 

 užívá jednotky délky a obsahu, 

provádí převody jednotek délky 

a obsahu, 

 využívá poznatků o množinách 

bodů dané vlastnosti při řešení 

úloh, 

 

 určuje objekty v trojúhelníku, 

znázorní je a správně užívá jejich 

základních vlastností (strany, 

vnitřní a vnější úhly osy stran 

a úhlů, výšky, těžnice, střední 

příčky, kružnice opsané 

a vepsané), 

 třídí trojúhelníky, 

 při řešení úloh a dokáže 

argumentovat s využitím 

poznatků vět o shodnosti 

a podobnosti trojúhelníků,  

 aplikuje poznatky 

o trojúhelnících (obvod, obsah, 

velikost výšky, poznatky 

o těžnicích a těžišti, Pythagorova 

věta) v úlohách, 

 početní geometrie: 

 řeší praktické úlohy s užitím 

trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku, 

 řeší praktické úlohy s užitím 

Euklidových vět pravoúhlého 

trojúhelníku, 

 řeší konstrukční úlohy 

trojúhelníka, 

 

 pojmenovává, znázorňuje 

a správně užívá základní pojmy 

týkající se kruhu, kružnice 

a jejich částí, 

 popisuje a užívá jejich vlastnosti, 

Thaletova kružnice, středový 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Trojúhelníky 

↔ Množiny bodů dané vlastnosti 

↔ Shodná a podobná zobrazení 

 

 

 

↔ Shodnost a podobnost trojúhelníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Euklidovy věty 

 

 

 

↔ Kruh, kružnice a jejich části  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 
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a obvodový úhel, 

 rozlišuje s porozuměním 

polohové vztahy mezi body, 

přímkami a kružnicemi, 

 aplikuje metrické poznatky 

o kružnicích a kruzích v úlohách 

početní geometrie a v praktických 

situacích. 

 

Žák/žákyně: 

 

 určuje vzájemnou polohu bodů, 

přímek a rovin v prostoru, 

 počítá odchylky a vzdálenost 

dvou přímek, přímky a roviny, 

dvou rovin, 

 

 charakterizuje a načrtne 

jednotlivá tělesa, 

 vypočítá jejich objem a povrch, 

 využívá sítě tělesa při výpočtu 

povrchu a objemu tělesa, 

 užívá a převádí jednotky objemu, 

povrchu, 

 při výpočtech využívá poznatků 

z planimetrie a z trigonometrie 

trojúhelníka, 

aplikuje poznatky o tělesech 

v praktických úlohách, zejména ve 

vztahu k danému oboru 

3. Stereometrie 

 

↔ Polohové a metrické vztahy mezi 

 geometrickými útvary v prostoru 

 

 

 

↔ Geometrická tělesa v prostoru: 

 

↔ Kvádr 

↔ Pravidelný hranol 

↔ Krychle 

↔ Jehlan 

↔ Komolý jehlan 

↔ Rotační válec 

↔ Rotační kužel  

↔ Rotační komolý kužel 

↔ Koule a její části 

22 

 

5 

 

 

 

 

17 

 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

Žák/žákyně: 

 

 počítá s faktoriály 

a kombinačními čísly, 

 využívá vlastnosti kombinačních 

čísel (Pascalův trojúhelník), 

 rozpoznává kombinatorické 

skupiny (variace, variace 

4. Kombinatorika 

 

↔ Pravidlo součinu, pravidlo součtu, 

 faktoriál, kombinační číslo 

↔ Variace, variace s opakováním 

↔ Permutace, permutace s opakováním 

↔ Kombinace, kombinace 

22 

 

7 

 

5 

5 

5 
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s opakováním, permutace, 

permutace s opakováním, 

kombinace), 

 určuje jejich počty, 

 poznatky o kombinačních 

úlohách využívá v reálných 

situacích. 

 s opakováním 

 

 

Žák/žákyně: 

 

 užívá pojmy: náhodný pokus, 

výsledek náhodného pokusu, 

nezávislost jevů, náhodný jev 

a jeho pravděpodobnost, výsledek 

náhodného pokusu, opačný jev, 

nemožný jev, jistý jev, množina 

výsledků náhodného pokusu, 

 určí pravděpodobnost náhodného 

jevu. 

5. Pravděpodobnost v praktických 

úlohách 

 

10 

Žák/žákyně: 

 

 vysvětlí a používá pojmy:  

 statistický soubor, rozsah 

souboru, 

 statistická jednotka, 

statistický znak, 

 absolutní a relativní četnost, 

 čte a vyhodnotí statistická data 

v grafech, tabulkách a v reálných 

situacích, 

 graficky znázorňuje rozdělení 

četností (polygon četností, 

histogram, kruhový diagram, 

krabicový graf), 

 

 určí charakteristiky polohy 

(aritmetický a vážený průměr, 

modus, medián), 

 určí charakteristiky variability 

6. Statistika v praktických úlohách 

 

↔ Základní pojmy ze statistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Číselné charakteristiky polohy 

 

 

10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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(rozptyl, směrodatná odchylka). ↔ Číselné charakteristiky variability 4 

Žák/žákyně: 

 určí vzdálenost dvou bodů 

a souřadnice středu úsečky, 

 užívá pojmu vektor a jeho 

umístění, souřadnice vektoru 

a jeho velikost, 

 provádí operace s vektory (součet 

vektorů, násobek vektoru reálným 

číslem, skalární součin vektorů), 

 při provádění početních operací 

s vektory používá čtvercovou síť, 

 určí velikost odchylky - úhel 

dvou vektorů, 

 určuje vlastnosti dvou vektorů 

(rovnoběžnost – lineární 

závislost, nerovnoběžnost – 

lineární nezávislost, kolmost), 

 

 aplikuje pojmy směrový úhel, 

směrový a normálový vektor 

přímky, 

 určí parametrické vyjádření 

přímky, obecnou rovnici přímky 

a směrnicový tvar rovnice přímky 

v rovině, 

 určí polohové a metrické vztahy 

bodů a přímek v rovině a aplikuje 

je v úlohách, 

 určí polohové a metrické vztahy 

dvou přímek v rovině a určuje 

jejich odchylku, průsečík 

7. Analytická geometrie v rovině 

↔ Souřadnice bodu a vektoru na přímce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Přímka (lineární útvary v rovině) 
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a vzdálenost. 

Žák/žákyně: 

 

 vyhledává a zpracovává data 

a porovnává data, 

 pracuje s údaji vyjádřenými 

v diagramech, grafech 

a tabulkách, 

 pracuje s matematickým 

modelem reálných situací 

a výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě, ve vztahu k danému 

oboru vzdělání, 

 při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací, 

 využívá digitální technologie 

a zdroje informací, MF tabulky. 

8. Práce s daty průběžně 

 

Učebnice: 

ODVÁRKO, Oldřich, CALDA, Emil a ŘEPOVÁ, Jana. Matematika pro střední odborné školy 

a studijní obory středních odborných učilišť 1. – 6. část. 5. vyd. Praha: Prométheus, spol. s r.o., 

2001. 

 

Vypracoval: PaedDr. Milan Vít 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/68 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

FYZIKA 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Fyzika patří k předmětům přírodovědným, všeobecně 

vzdělávacím, ale zároveň průpravným pro odborné 

vzdělávání. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení 

přírodních jevů a zákonů a k formování žádoucích vztahů 

k přírodnímu prostředí. Umožňuje žákům proniknout do 

dějů, které probíhají v přírodě. Svým vzdělávacím 

obsahem úzce souvisí s předchozím fyzikálním vzděláním, 

s matematikou a se vzděláním v informačních a 

komunikačních technologiích. Fyzikální vzdělání přispívá 

k pochopení hmoty ve formě látky i fyzikálního pole, žáci 

by měli umět definovat základní fyzikální principy a 

zákony, charakterizovat fyzikální děje a to vlastními slovy. 

Měli by si klást otázky o okolním světě, vyhledávat 

relevantní informace a interpretovat je v diskusi. 

Charakteristika učiva 

 

Fyzika je vyučována v prvním ročníku studia a to 2 hodiny 

v týdnu, celkový počet hodin za školní rok je 68. 

Požadavky vymezené pro fyzikální vzdělávání v 

nástavbovém studiu odpovídají variantě B fyzikálního 

vzdělávání v RVP pro obory vzdělávání s maturitní 

zkouškou. Předmět se uskutečňuje převážně formou 

vyučovacích hodin v odborné učebně. Učivo je realizováno 

v těchto okruzích: 

- mechanika 

- molekulová fyzika a termika 

- elektřina a magnetismus 

- vlnění a optika 

- fyzika atomu 

- vesmír 

Ve školním vzdělávacím programu jsou zejména zahrnuty 

výsledky vzdělávání a učivo, které nebyly v RVP pro 

tříleté obory vzdělání s výučním listem. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- aplikovali vědomosti, vytvářeli hodnotový systém nejen     

  v přírodě, ale i v životě jednotlivce  

- dokázali zaujmout postoj k přírodním jevům, ale i      

  správně hodnotit vliv přírody na jednotlivce, uměli se  
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  orientovat ve světě a nepodléhali tendenčním a často  

  nevědeckým výkladům objektivní reality 

- třídili poznatky a vytvářeli správné preference, odlišovali  

  důležité od nepodstatného 

Strategie výuky 

 

Metody a formy výuky: 

- výklad učiva 

- frontální práce 

- řízený rozhovor 

- diskuse žáků na dané téma 

- prezentace učiva s využitím výukových programů 

- skupinová práce žáků na zadaných úkolech 

- samostatné práce 

- práce s dostupnou výpočetní technikou 

- samostatné referáty žáků 

- prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky 

Kritéria hodnocení žáků V základní podobě se vychází z pětistupňové klasifikace 

stanovené Pravidly pro hodnocení vzdělávání žáků.  

- učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během  

  vyučovací hodiny 

- prostřednictvím ústních a písemných zkoušek kontroluje  

  učitel připravenost žáka na vyučování 

- nedílnou součástí je společný rozbor domácích prací žáků 

  (referáty, prezentace, krátkodobé projekty) 

- učitel hodnotí skupinovou práci žáků    

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence 

- žák věcně správně používá terminologii a   

  symboliku; používá slovní komentář při objasnění  

  postupu řešení 

- žák komunikuje ve skupině 

- žák srozumitelně formuluje své postupy příp. vyvrací 

  námitky 

- žák prezentuje své myšlenky v písemné i mluvené formě  

  a s využitím komunikačních technologií v podobě  

  grafické 

 

Kompetence k učení 

- žák řeší takové úlohy, které vedou k různým formám  

  činnosti (studium odborných textů, vyhledávání informací 

  v různých zdrojích, procvičování získaných dovedností  

  samostatně i ve skupinách) 

- žák zpracovává taková témata, která popularizují fyziku, 

  ukazují její význam pro společnost a její další rozvoj,  

  žák se seznamuje s některými významnými vědci, kteří  

  se zasloužili o rozvoj fyziky 

- žák se učí, jak informace získat a vědomosti rozšířit 

- žák plánuje postupy a úkoly vedoucí k vyřešení problémů 

  v jiných vyučovacích předmětech a v reálném životě 
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Kompetence k řešení problémů 

- žák postupuje od jednodušších problémů ke složitějším, - 

- žák rozebírá různé příčiny vzniku chyb v postupu řešení 

- pomocí vhodných úkolů a otázek dojde žák k rozboru  

  problému, plánování postupu řešení, odhadu výsledku a  

  kritickému zhodnocení všech kroků 

- žák využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

- žák se učí vytvářením fyzikálních modelů abstrahovat  

  podstatné a současně si uvědomovat rozdíly mezi  

  fyzikálním modelem a skutečným dějem v přírodě 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

- bezpečnost silničního provozu a vliv dopravy na životní  

  prostředí 

- využívání 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 životní prostředí 

- využitelné zdroje energie  pro provoz domácnosti 

- způsoby šetření elektrickou energií v domácnosti 

- ochrana zdraví člověka v hlučném prostředí 

- význam ultrazvuku v živé přírodě 

- elektromagnetické vlnění kolem nás a jeho technické  

  využití 

- jaderné elektrárny u nás a ve světě 

- jaderné katastrofy a jejich vliv na lidský organismus a  

  životní prostředí 

- alternativní a obnovitelné zdroje energie 

 

Informační a komunikační technologie 

- internet jako zdroj informací 

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

1. ročník         Počet hodin: 68 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně: 
- používá běžné fyzikální veličiny a   

jejich jednotky    

-  

1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky 

- soustava SI 

- jednotky základní, doplňkové a 

odvozené 

- násobky a díly jednotek 

3 

- rozhoduje, zda je těleso v klidu nebo 

pohybu v dané vztažné soustavě, 

chápe relativnost pohybu 

- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný 

pohyb 

- popíše pohyb tělesa s využitím 

fyzikálních veličin jako dráha, 

okamžitá rychlost, průměrná 

rychlost, čas, tíhové zrychlení 

- rozliší příčiny změn pohybového 

stavu tělesa (Newtonovy pohybové 

zákony) 

2. Mechanika 
    - Kinematika hmotného bodu 

 

 

 

 

 

 

 

    - Dynamika hmotného bodu 

 

 

16 

- 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 

- vysvětlí zákonitosti proudění 

kapaliny vodorovným potrubím 

    - Mechanická práce, energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Mechanika tekutin 

 

- vysvětlí význam pojmů vnitřní 

energie a její změna, teplo, teplota 

- vysvětlí princip základních druhů 

teploměrů 

- rozpozná způsoby přenosu tepla 

- vysvětlí strukturu pevných látek, 

kapalin a plynů 

- popíše změny skupenství látek a 

jejich význam v přírodě a technické 

praxi 

- popíše změnu objemu pevných 

3. Molekulární fyzika a termodynamika 
    - Základní poznatky z molekulové fyziky a  

       termodynamiky                                                          

 

 

 

 

 

    - Změny skupenství látek 

10 
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těles, kapalin a plynů při zahřívání 

nebo ochlazování, teplotní délkou 

roztažnost pevných látek a užití 

v praxi (měření teploty, 

stavebnictví) 

 

- objasní pojem elementárního 

elektrického náboje 

- popíše vzájemné silové působení 

mezi elektricky nabitými tělesy 

- zobrazí elektrické pole pomocí 

siločar 

- charakterizuje pojem kapacita 

kondenzátoru a vysvětluje jeho 

použití 

- vysvětlí podstatu elektrického 

proudu v kovovém vodiči 

- řeší jednoduché úlohy o elektrickém 

obvodu užitím Ohmova zákona 

- kreslí normalizovanými 

elektrotechnickými značkami prvky 

elektrických obvodů 

- vysvětlí podstatu vedení 

elektrického proudu v kapalinách a 

plynech 

- popíše chemické zdroje napětí 

- popíše princip a použití 

polovodičových součástek s PN 

přechodem 

- znázorní magnetické pole 

permanentního magnetu, cívky a 

vodiče s proudem 

- vysvětlí pojem elektromagnet a 

popisuje jeho využití v technické 

praxi 

- rozumí vzniku indukovaného napětí 

(elektromagnetická indukce) 

- princip elektromagnetické indukce 

aplikuje na všechny jevy a stroje na 

tomto principu 

4. Elektřina a magnetismus 
    - Elektrický náboj, elektrické pole 

 

 

 

 

 

 

 

    - Elektrický proud v látkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Polovodiče 

 

    - Magnetické pole 

 

 

 

    - Vlastní indukce 

 

 

    - Střídavý proud 

    - Transformátory 

14 
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- popíše kmitavý pohyb 

prostřednictvím jeho základních 

charakteristik 

- odliší základní druhy mechanického 

vlnění (postupné, stojaté, příčné, 

podélné) 

- vysvětlí vznik a šíření zvukového 

vlnění rozlišuje vlastnosti vlnění 

- charakterizuje způsoby využití 

ultrazvuku a infrazvuku v praxi 

- vysvětlí škodlivé účinky hluku 

- charakterizuje vlnové vlastnosti 

světla a jeho vlnovou délku, rozliší 

mechanické a elektromagnetické  

5. Vlnění mechanické a elektromagnetické 
    - Mechanické kmitání a vlnění 

 

 

 

 

    - Zvukové vlnění 

 

 

 

 

 

 

 

12 

- vlnění 

- objasní podstatu světla jako 

elektromagnetického vlnění, popíše 

spektrum elektromagnetického 

záření a vysvětluje jeho technické 

využití (rentgenové záření, 

mikrovlny, rádiové vlny atd.) 

- správně přiřadí vznik světla k 

elektronovému obalu atomu 

- vysvětlí přímočaré šíření světla ve 

stejnorodém optickém prostředí 

- vysvětlí zákonitosti šíření světla na 

rozhraní dvou prostředí (zákon 

odrazu a zákon lomu) 

- popíše druhy zrcadel a čoček 

- vysvětlí optickou funkci oka, vady 

čočky a způsob jejich korekce 

- popíše spektrum 

elektromagnetického záření a 

vysvětluje jeho technické využití 

(rentgenové záření, mikrovlny, 

rádiové vlny atd.) 

- správně přiřadí vznik světla 

k elektronovému obalu atomu 

    - Světlo a jeho šíření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Spektrum elektromagnetického záření 

 

- popíše strukturu elektronového 

obalu atomu pomocí modelů atomu 

- používá správně pojmy protonové a 

nukleonové číslo a vysvětlí vztahy 

mezi nimi 

- určí složení atomového jádra, jsou-li 

dána potřebná čísla 

- rozliší různé druhy radioaktivního 

(jaderného) záření a popisuje jeho 

biologické účinky 

- vysvětlí význam a způsoby ochrany 

před jaderným zářením 

6. Fyzika elektronového obalu a atomového 

     jádra     

    - Elektronový obal 

 

    - Jádro atomu 
 

 

 

 

 

7 
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- popíše štěpnou reakci jader atomu 

- vysvětlí význam štěpných reakcí 

v jaderné energetice 

- vysvětlí jadernou syntézu a naznačí 

způsoby jejího využití v budoucnu 

    - Jaderná energie a její využití 

- charakterizuje pojem hvězda a 

popíše Slunce jako hvězdu 

- uvádí příklady typů hvězd 

- vysvětlí současné názory na vznik 

vesmíru 

- popíše jednotlivé druhy objektů  

  tvořících sluneční soustavu 

7. Vznik a vývoj vesmíru a Sluneční  

    soustavy 
    - Hvězdy a galaxie 

 

    - Výzkum vesmíru 

 

    - Sluneční soustava 

4 

 

 

 

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

                 střední školy. Praha: Prometheus, 1993. 

 

Vypracovala: Mgr. Ing. Jitka Spalová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/60 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

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

k hlubšímu pochopení přírodních jevů, pojmů, zákonů, 

formování žádoucích vztahů k životnímu prostředí. Mají 

umožnit žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé 

i neživé přírodě. Vlastním cílem je naučit žáky využívat 

přírodovědeckých poznatků v profesním i odborném životě, 

umět porovnat, popsat a vysvětlit základní přírodní jevy, znát 

základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, 

být schopen přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje 

v občanském životě  i odborné praxi, aktivně se podílet 

na ochraně a tvorbě životního prostředí.   

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 64-41-

L/51– přírodovědné vzdělávání. Výuka je dělena do okruhů – 

chemie, ekologie, biologie se zřetelem na jejich provázanost  

a mezipředmětové vztahy. Žáci mohou ke své práci používat 

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. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci 

- dodržovali směrnice, předpisy, normy a zákony platné a    

  závazné pro oblast obchodu 

- usilovali o hospodárnost, neplýtvali materiály ani energií 

- vážili si zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého  

  životního prostředí a snažili 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 

- zvažovali důsledky svého jednání, tedy, aby jednali  

  odpovědně. 

Strategie výuky Výuka vychází z poznatků přírodních věd a plynule navazuje 

na problematiku dalších odborných předmětů. Klasické 
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vyučovací metody jsou průběžně doplňovány problémovými a 

projektovými úkoly. Ve výuce je využíváno exkurzí, výstav, 

besed s odborníky, soutěží. Promyšleně jsou začleňovány 

aktivizující metody, vedoucí žáky k ověřování a praktickým 

aplikacím, k prohlubování a uplatňování získaných vědomostí. 

Dle možnosti se využívá audiovizuální technika, internet, 

odborné časopisy, knihy a další informace z oboru. 

Kritéria hodnocení žáků Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání žáků SŠ. 

Numerické hodnocení. 

Průběžné 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 

V rámci tohoto předmětu jsou rozvíjena tato průřezová 

témata: 

Kompetence k celoživotnímu učení  

- vzdělávání vede k tomu, aby absolventi byli schopni  

  samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a  

  cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: 

-  znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru 

-  a povolání. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- vzdělávání vede k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně  

  budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat  

  podnikatelské činnosti, tzn. že absolventi by měli:  

- být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním 

podmínkám a celoživotně se vzdělávat 

- jednat aktivně při hledání zaměstnání, prezentovat sebe a svoji 

  osobnost. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali 

  s prostředky ICT a informacemi, tzn. že absolventi by měli: 

-  pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky  

   informačních a  komunikačních technologií 

- získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat.  

Kompetence k řešení problémů 

- pojmenovat a analyzovat vzniklý problém v celém jeho  

  kontextu, určit optimální způsob řešení, zvážit možné  

  pozitivní i negativní dopady, spolupracovat při řešení  

  problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k úctě 

k materiálním a duchovním hodnotám (péče o užitnou hodnotu 
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zboží). 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k ochraně 

životního prostředí (nakládání s odpady, jejich třídění a 

recyklace), k tvorbě zdravého pracovního prostředí, ke 

zdravému životnímu stylu, k dodržování hygieny výživy.   

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník         Počet hodin: 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- porovná fyzikální a chemické     

  vlastnosti látek, metody oddělování  

  směsí, využití v praxi 

- popíše strukturu jádra a obalu 

- zapíše pomoci chemických  

  symbolů a vzorců vybrané prvky a  

  sloučeniny 

- vyjádří složení 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. 

20 

- vysvětlí vlastnosti anorganických    

  látek 

- tvoří chemické vzorce a názvy  

  anorganických sloučenin 

- charakterizuje vybrané prvky a  

  anorganické sloučeniny a zhodnotí  

  jejich využití v odborné praxi a  

  v běžném životě, posoudí je  

  z hlediska vlivu na zdraví a životní  

  prostředí 

2. Anorganická chemie 

    - anorganické látky, oxidy, kyseliny,  

      hydroxidy, soli 

    - základní názvosloví anorganických  

      sloučenin 

    - vybrané prvky jejich anorganické  

       sloučeniny 

 

 

4 

- charakterizuje základní skupiny  

  uhlovodíků a jejich vybrané  

  deriváty a tvoří jednoduché  

  chemické vzorce a názvy 

- uvede významné zástupce  

  jednoduchých organických   

3. Organická  chemie 

    - vlastnosti uhlíku 

    - základ názvosloví organických sloučenin 

    - organické sloučeniny v běžném životě a  

      odborné praxi 

 

4 
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  sloučenin a zhodnotí jejich využití  

  v odborné praxi a v běžném životě,  

  posoudí z hlediska vlivu na zdraví a  

  životní prostředí 

- charakterizuje biogenní prvky a  

  jejich sloučeniny 

- charakterizuje nejdůležitější  

  přírodní látky 

4. Biochemie 

    - chemické složení živých organismů 

    - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy,  

      biokatalyzátory. 

3 

- charakterizuje názory na vznik a  

  vývoj na Zemi 

- vyjádří vlastními slovy základní  

  vlastnosti živých soustav 

- vysvětlí význam zdravé výživy a  

  uvede principy zdravého životního  

  stylu 

- uvede příklad virových a infekčních 

  onemocnění a možnosti prevence 

5. Základy biologie 

    - vznik a vývoj na Zemi 

    - vlastnosti živých soustav 

    - rozmanitost organismů a jejich  

      charakteristika 

    - dědičnost a proměnlivost 

    - biologie člověka 

    - zdraví a nemoc. 

 

5 

- vysvětlí základní  pojmy a  

  charakterizuje vztahy mezi  

  organismy a prostředím 

- rozliší a charakterizuje abiotické a  

  biotické podmínky života, potravní  

  vztahy v přírodě 

- má přehled o historii vzájemného  

  ovlivňování člověka a přírody,                         

- hodnotí vliv různých činností  

  člověka na životní prostředí 

- charakterizuje vliv životního  

  prostředí na člověka a jeho zdraví  

- uvede příklady chráněných území  

  v regionu a v České republice 

- uvede příklad globálních problémů  

  životního prostředí a možnosti jejich 

  odstranění  

- charakterizuje přírodní zdroje  

  surovin a energie z hlediska  

  obnovitelnosti 

- orientuje se ve způsobech nakládání 

  s odpady a možnostech snížení  

  jejich produkce 

- zdůvodní odpovědnost každého  

  jedince za ochranu přírody, krajiny, 

  životního prostředí  

- popíše základní postoje člověka  

  k přírodě jejich důsledky od historie 

  po současnost 

- zhodnotí environmentální  aspekty   

  silniční, železniční, říční a letecké 

  dopravy z hlediska jejich dopadu na  

6. Základy ekologie 

    - ekologické pojmy, organismus a  

      prostředí,podmínky života v přírodě,  

      koloběh látek v přírodě, potravní vztahy 

    - vývoj člověka, lidská populace,  

      vzájemné vztahy mezi člověkem, lidskou  

      populací a životním prostředím 

    - ekosystémy – stavba, funkce, typy 

    - chráněná území, příroda naší republiky 

      a regionu  

   - přírodní zdroje - těžba a jejich šetrné  

     využití 

   - obnovitelné a neobnovitelné zdroje látek  

     pro zpracovatelský průmysl 

   - třídění odpadů, recyklace 

   - chemizace prostředí, ropné látky a čistota 

     moří a řek, snižování produkce  

     skleníkových plynů, ozónová díra 

   - ochrana krajiny a přírody 

   - člověk a životní prostředí 

   - doprava a průmysl 

   - klimatické změny 

   - živelné pohromy.  

 

24 
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  životní prostředí 

- zhodnotí environmentální aspekty  

  průmyslové výroby z hlediska jejich 

  dopadu na životní prostředí 

- vysvětlí podstatu klimatických 

změn, skleníkového efektu a uvede 

jejich důsledky pro životní prostředí 

a člověka . 

 

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: Mgr. Jana Rybová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 4/128 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

 

Učební osnova předmětu 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

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

pocit radosti  z provádění tělesné činnosti. Vést žáky k dosažení 

sportovní a pohybové gramotnosti. Umožnit větší seberealizaci 

a rozvoj sebevědomí. Ukazuje význam pravidel sportovních 

aktivit v životě jedince a jejich důsledky pro kolektivní cítění. 

 

Charakteristika učiva Seznamuje s odbornou terminologií a využitím 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 dodržování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Žáci 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. 

Směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- rozpoznat co ohrožuje tělesné a duševní zdraví a cílevědomě  

  je chránit 

- vnímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke  

  kvalitnímu prožití života a znali prostředky, jak své zdraví  

  chránit, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový 

  projev 

- pociťovat  radost a uspokojení z prováděné tělesné činnosti 

- preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním 

  režimu. 

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 složitějšímu, důraz 

je kladen na bezpečnost. Ve výuce budou využívány i nové 

informační technologie vztahující se k turistice, vodáctví 

a horolezectví. 

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků  probíhá podle snahy, přístupu, aktivity, 
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samostatnosti, zvyšování osobní úrovně a dle stanovených 

limitů. Přihlédne se k aktivitě a vztahu žáka ke sportovním 

činnostem, zapojení do soutěží 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 použití sportovní 

terminologie a zásady kulturního chování při sportu. 

Dodržováním pravidel her a soutěží, navazovat vstřícné 

 mezilidské vztahy. Samostatně plánovat sportovní aktivity 

v každodenním běžném životě. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 68 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- chová se tak, aby neohrozil zdraví 

  své ani svých spolužáků 

- dodržuje 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 běžecká 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 

   - Štafetový běh, štafetová předávka 

   - Překážkový běh 

   - Skoky – vysoký - zvládnutí obou technik 

   - 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 požadavky 

- chápe signalizaci rozhodčího 

  a řídí se jí 

- zlepšuje svůj herní projev 

- uvědomuje si  důležitost každého 

  a řídí se jí 

- zlepšuje svůj herní projev 

- uvědomuje si  důležitost každého 

3. Sportovní hry 

    - Kopaná - obranné a útočné systémy,   

      střelba po vedení míče    

    - Košíková - herní systémy, postupný 

      a rychlý protiútok, útočná kombinace za- 

      ložená na převaze útočníků, doskaková- 

      ní 

    - Odbíjená - opakování HČJ z 1. a 2. roč., 

      odbíjení za sebe, v pádu, nahrávka  

      podél sítě, hra 

    - Ostatní - florbal, nohejbal, sálová  

      kopaná, lední hokej a bruslení, plavání 

24 

- koordinuje své pohyby 

- sestaví jednoduché pohybové  

  vazby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- zná zásady dopomoci a záchrany 

4. Sportovní gymnastika  

    - Technika a estetika gymnastických 

      cvičení, záchrana a dopomoc 

    - Akrobacie - opakování a docvičení  

      prvků 1. a 2.roč., kotoul vzklopmo  

      přes bednu odrazem z můstku, vazby 

10 
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      s jinými cvičebními tvary 

    - Nářadí - přeskok - koza, bedna -  

      roznožka, skrčka, odbočka  

    - Kladina - běh, přísunný krok, obraty, 

      seskok 

    - Aerobic  

    - Cvičení náčiním - švihadla, míče, tyče     

- respektuje soupeře 

- uvědomuje si důležitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důležitost relaxace      

- nezneužívá svých silových dispozic 

5. Úpoly     
    - Přetahy, přetlaky, pády 

    - Základy sebeobrany - držení soupeře 

      na zemi, boj a únik zdržení na zemi,  

      ochrana proti škrcení, kopům a přímému   

      úderu    

5 

- uvědomuje si důležitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důležitost relaxace    

6. Tělesný pohybový rozvoj 

    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela- 

      xační, koordinační cvičení, kruho- 

      vý trénink 

     

14 

 

2. ročník         Počet hodin: 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- chová se tak, aby neohrozil zdraví 

   své ani svých spolužáků 

-  dodržuje 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 běžecká 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 

   - Štafetový běh, štafetová předávka 

   - Překážkový běh 

   - Skoky – vysoký - zvládnutí obou technik 

   - 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 požadavky 

- chápe signalizaci rozhodčího 

  a řídí se jí 

 

 

3. Sportovní hry 

    - Kopaná - obranné a útočné systémy,   

      střelba po vedení míče    

    - Košíková - herní systémy, postupný 

      a rychlý protiútok, útočná kombinace za- 

      ložená na převaze útočníků, doskaková- 

      ní 

    - Odbíjená - opakování HČJ z 1. roč., 

      odbíjení za sebe, v pádu, nahrávka  

18 
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      podél sítě, hra 

    - Ostatní - florbal, nohejbal, sálová  

      kopaná, lední hokej a bruslení, plavání 

- koordinuje své pohyby 

- sestaví jednoduché pohybové  

  vazby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- zná zásady dopomoci a záchrany 

4. Sportovní gymnastika  

    - Technika a estetika gymnastických 

      cvičení, záchrana a dopomoc 

    - Akrobacie - opakování a docvičení  

      prvků 1. a 2.roč., kotoul vzklopmo  

      přes bednu odrazem z můstku, vazby 

      s jinými cvičebními tvary 

    - Nářadí - přeskok - koza, bedna -  

      roznožka, skrčka, odbočka  

    - Kladina - běh, přísunný krok, obraty, 

      seskok 

    - Aerobic  

    - Cvičení náčiním - švihadla, míče, tyče     

12 

- respektuje soupeře 

- uvědomuje si důležitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důležitost relaxace      

- nezneužívá svých silových dispozic 

5. Úpoly     
    - Přetahy, přetlaky, pády 

    - Základy sebeobrany - držení soupeře 

      na zemi, boj a únik zdržení na zemi,  

      ochrana proti škrcení, kopům a přímému   

      úderu    

5 

- uvědomuje si důležitost rozcvičení 

  před tělesným výkonem 

- vnímá nutnost posilování  a prota-   

  hování zanedbaných svalových 

  skupin 

- uvědomuje si důležitost relaxace    

6. Tělesný pohybový rozvoj 

    - Posilovací, pořadová, kondiční, rela- 

      xační, koordinační cvičení, kruho- 

      vý trénink 

     

10 

 

Vypracoval: Mgr. Miloslav Drnec 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 6/192 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

    Učební osnova předmětu 

 

INFORMAČNÍ  A  KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět informační a komunikační technologie připravuje 

žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky IKT         

a efektivně je využívali v jiných předmětech, dalším 

vzdělávání, výkonu povolání i v soukromém životě. Žáci si 

v předmětu upevní představu o výpočetní technice jako 

takové, naučí se pracovat v prostředí operačního systému na 

bázi grafického uživatelského rozhraní. Naučí  se ovládat 

základní programové  vybavení, internetový prohlížeč a  

antivirový program. Naučí se vyhledávat a zpracovávat 

informace na internetu, komunikovat pomocí elektronické 

pošty a vytvářet jednoduché webové prezentace. 

Cílem je, aby se stal počítač běžným pracovním nástrojem 

napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i 

budoucí praxí. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 66-41-L/51 Podnikání z okruhu Vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích. 

Učivo předmětu je rozděleno do dvou ročníků  na cca devět 

tematických celků s tím, že některé celky jsou rozloženy do 

více let. 

V prvním ročníku se žák 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, tabulkového procesoru, databází a programu pro 

tvorbu prezentací.. 

Ve  druhém ročníku  se žáci naučí rozšiřujícím technikám při 

práci s kancelářskými aplikacemi a základům práce s 

grafickými programy.   

Budou umět vyhledávat informace na internetu pro ostatní 

odborné předměty, upravovat je a vyhodnocovat. Znalosti 

práce s programy využijí při řešení úkolů z praxe 

(samostatných a týmových). 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- dodržovali normy a postupy 

- uvědomovali si nutnost sledovat technologický pokrok 
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a vnášeli jeho výsledky do praxe 

- uvědomovali si nutnost stále se zdokonalovat ve svých 

odborných dovednostech a znalostech 

Strategie výuky Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní 

techniky. Těžiště výuky spočívá v názorném výkladu 

problémů a ovládání PC a software na praktických úkolech. 

Bezprostředně následuje praktické procvičení vyloženého 

učiva žáky. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci 

a řešení komplexních úloh. Je uplatňován též přístup 

s využitím mezipředmětových vztahů (komplexní praktické 

úlohy umožňující aplikaci širokého spektra vědomostí 

a dovedností žáka 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 každé pracovní stanici pracoval jeden žák. 

Každé PC má dostatečnou kapacitu výkonu, operační paměti 

a úložného prostoru. PC jsou zapojena do počítačové sítě 

(sdílení periferních zařízení a přístupu k internetu 

s dostatečnou přenosovou rychlostí). Učebna má dostatečné 

softwarové vybavení. Učebna je pro lepší názornost výuky  

vybavena datovým projektorem. Učebny IKT jsou v rámci 

finančních možností aktualizovány  po stránce softwarové 

i hardwarové. 

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků se v rámci podávání zpětnovazebních 

informací o zvládnutí jednotlivých celků učiva uskutečňuje 

průběžně a to těmito způsoby: 

a) ústní zkoušení 

b) písemné testy (k ověření nezbytných teoretických 

znalostí daného tematického celku) 

b) samostatným vypracováním praktických úkolů (ověření 

získaných dovedností)  

Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 

žáků SŠ Rokycany..  

Přínos vyučovacího 

předmětu k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Komunikativní kompetence 

- pracovat s PC a s dalšími prostředky IKT 

- pracovat s běžným základním a aplikačním softwarem 

- učit se používat nové aplikace 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další 

prostředky online a offline komunikace 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak 

z celosvětové sítě internet 

- pracovat s informacemi s využitím 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, že 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 předcházení osobním konfliktům a k odstraňování 

diskriminace 

Pracovní (odborné) kompetence 

- 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 možnostech dalšího školního i 

mimoškolního vzdělávání a rekvalifikace 

 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce 

  - žák/žákyně se na internetu seznámí se stránkami nabízejí- 

c  cími různá povolání a podmínkami přijetí a to je bude moti- 

 vovat k vlastnímu vzdělání jak ve svém oboru tak i v ovlá- 

 dání prostředků IKT 

- znalost zpracování prezentace v programu Power Point  

  pomůže žákům v budoucnu k vytvoření prezentace své  

  osoby či firmy na  veřejnosti     
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin:  102 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

 hodin 

Žák/žákyně: 

- orientuje se v základních pojmech 

z oboru informačních technologií, 

chápe vztah mezi HW a SW 

- popíše základní schéma počítače 

- chápe význam a možnosti různého 

programového vybavení  

- dodržuje autorský zákon a 

uvědomuje si důsledky jeho 

porušování 

1. Úvod – obsah a význam předmětu 

    - pojmy hardware, software, periferie 

    - další základní pojmy (uživatel, progra 

      mátor, program. jazyky) 

    - software - základní přehled a členění  

      software 

    - autorský zákon 

 

5 

- chápe význam základních 

komponent počítače a periferních 

zařízení 

- zapojí počítač a základní periferní 

zařízení, detekuje chyby a vymění 

spotřební materiál 

- chápe rozdíl mezi základními 

druhy paměťových médií a 

rozlišuje jejich výhody a nevýhody 

- bezpečně zapne a vypne počítač 

- orientuje se v jednotlivých sekcích 

klávesnice a chápe funkce 

speciálních kláves 

- pracuje s myší 

 

2. Technické vybavení počítače 

(hardware) 

    - historie výpočetní techniky, základní  

      schéma počítače 

    - základní sestava počítače, základní jed 

      notka, základní deska 

    - procesory, paměti (dělení pamětí) 

    - zobrazovací jednotka 

    - disková zařízení a další paměťová mé- 

      dia (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, spe- 

      cielní  klávesy, klávesové zkratky) 

    - myš (funkce levé, pravého a rolovacího 

      tlačítka, místní nabídka) 

2 

- uvědomuje si význam operačního  

  systému 

- využívá výhod grafického 

uživatelského rozhraní 

v moderních operačních 

systémech 

- pracuje se systémem oken 

(minimalizace , maximalizace, 

změna velikosti, přesuny, zavření 

atd.) a nabídkou Start 

- používá funkci základních ikon 

(Tento počítač, dokumenty, místa 

v síti, koš atd.) a součásti hlavního 

panelu 

- vytváří zástupce (chápe jejich 

význam) 

- využívá možnosti předávání dat 

3. Operační systém 

    - úvod do prostředí (grafické   

      uživatelské rozhraní - základní pojmy) 

    - základy ovládání 

    - obrazovka počítače v systému  

    - spouštění programu, práce s oknem,  

      přepínání mezi spuštěnými programy 

    - dialogová okna 

    - použití a tvorba zástupců programu, do- 

      kumentu, složky 

    - schránka, označení, metoda uchop a  

      přenes, volba zpět (odvolat) 

    - nastavení plochy, Hlavního  

      panelu, další nabídky 

    - systém nápovědy 

    - organizace dat na HD (práce se soubo- 

      ry, složkami) 

3 
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mezi jednotlivými aplikacemi 

- nastaví a přizpůsobit hlavní panel, 

pracovní plochu a další nabídku 

- využívá systém nápovědy 

- chápe strukturu dat a možnosti 

jejich uložení orientuje se 

v systému složek 

- ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, 

mazání), odlišuje a rozpoznává 

základní typy souborů a pracovat 

s nimi 

- využívá nápovědy pro práci se 

základním a aplikačním software 

- rozpoznává a využívá analogií ve 

funkcích a ve způsobu ovládání 

různých aplikací 

    - prozkoumávání struktury složek, různá  

      zobrazení struktury složky 

    - vytváření, přejmenování, mazání, kopí- 

      rování a přesun objektů, označení více  

      objektů 

    - uložení a otevření dokumentu, název  

      souboru či složky 

    - vyhledávání souborů či složek 

    - zálohování dat 

    - využití nápovědy 

 

- je si vědom možností a výhod, ale  

i rizik (využívá prostředky 

zabezpečení dat před zničením a 

zneužitím)  

- aktivně používá prostředky 

zabezpečení dat před zneužitím a 

ochrany dat před zničením 

(zálohování, antivir. programy 

atd.) 

- získává a využívá informace 

z otevřených zdrojů, zejména pak 

z celosvětové sítě Internet, ovládá 

jejich vyhledávání 

- orientuje se v získaných 

informacích, třídí je, analyzuje, 

vyhodnocuje, provádí jejich výběr 

a dále je zpracovává v dalších 

programech 

4. Počítačové sítě, internet 

    - počítačové sítě (základní  pojmy) 

    - síť Internet (historie a základní pojmy) 

    - služby Internetu 

    - vyhledávání, zpracování, vyhodnocová- 

      ní  a tisk informací 

 

2 

- samostatně komunikuje 

elektronickou poštou, ovládá i 

zaslání přílohy 

- přijímá a následně otevírá e-

mailovou zprávu 

- uvědomuje si význam zabezpečení 

počítače 

- rozlišuje základní typy virů 

- používá antivirový program 

5. Internet – komunikace 

    - elektronická pošta (založení vlastní  

      e-mailové schránky) 

    - zásady psaní zpráv a přikládání příloh 

    - spam a viry 

    - typy virů,  antivirové programy 

 

2 

- uvědomuje si nutnost zabezpečení 

počítače před zavirováním 

- samostatně dovede pracovat s 

antivirovým programem, ovládá ho 

a dovede nastavit 

6. Zabezpečení dat a antivirová ochrana 

    - obecné principy práce s antivirovými  

      programy a jejich využití v praxi 

    - základy ovládání programu 

    - aktualizace a plánovač 

2 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

95 

 

- orientuje se v prostředí textového 

editoru, chápe význam a využití 

- dodržuje běžná typografická 

pravidla a konvence 

- samostatně vytváří, upravuje           

a uchovává     textové dokumenty 

- pracuje podle současných norem 

při formátování textu a odstavce 

- využívá poznatků při vytváření 

obchodních dokumentů či 

studijních materiálů v elektronické 

podobě 

- vytváří a formátovat libovolné 

tabulky včetně použití vzorců se 

zaměřením k oboru (dodací listy, 

faktury apod.) 

- používá nástrojů kreslení   k 

vytváření propagačních  materiálů 

- správně zachází s panelem nástrojů 

kreslení a vytváří grafickou úpravu 

dokumentu 

- vytváří libovolné tabulky, které 

správně formátuje a vkládá 

matematické vzorce 

- je schopen vytvořit a použít 

dokument hromadné 

korespondence   (k hlavnímu 

dokumentu si dovede vytvořit 

vlastní seznam příjemců 

s potřebnými položkami či dovede 

využít existující databázi údajů) 

- zapíše libovolný matematický 

zápis pomocí editoru rovnic 

- vkládá do dokumentu symboly       

7. Textový editor – základní techniky 

    - obecné principy práce textových editorů 

      a jejich využití v praxi 

    - základy ovládání (popis obrazovky, me- 

      nu, panely nástrojů) 

    - práce se  souborem  (založení,  otevře- 

      ní, uložení jako atd.) 

    - základy tvorby dokumentu (nastavení  

      parametrů stránky (okraje, orientace,  

      formát papíru) 

    - práce s textem (formátování písma, od- 

      stavce dle současných norem, automa- 

      tické číslování, záhlaví a zápatí, odrážky 

      atd.) 

    - přesun textu, kopie, vyhledávání a na- 

      hrazování 

    - kontrola pravopisu, automatické dělení 

    - tisk a předtisková příprava 

    - tvorba tabulek (vkládání, formátování  

      buněk, ohraničení, vkládání vzorců) 

    - práce  s nástroji kreslení (vkládání gra- 

      fických objektů, úprava barev výplně a  

      čar, změna rozměrů a určení pozice) 

    - vkládání textu do grafických objektů 

    - seskupování grafických objektů 

    - vytváření libovolných tabulek a jejich  

      formátování v souladu s platnými nor- 

      mami 

    - vkládání vzorců do buněk tabulky 

    - práce metodou hromadné koresponden- 

      ce 

    - zápisy matematických výrazů pomocí  

      editoru rovnic 

- vkládání symbolů a jejich přiřazení klá- 

  vesám 

20 
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- orientuje se v prostředí 

tabulkového procesoru, používá 

jeho funkci 

- na uživatelské úrovni používá ta- 

  bulkový procesor 

- vkládá do tabulek různé typy dat   

  a upravuje jejich formát 

- chápe systém sešitu a využívá 

jednotlivých listů včetně 

pojmenování a adresace 

- vytváří vzorce a využívá 

jednoduché funkce 

- samostatně vytváří jednodušší 

aplikace zaměřené k oboru  

- je schopen data z tabulek 

prezentovat různými typy grafů 

včetně popisu 

- pracuje s rozsáhlými seznamy 

- provádí předtiskovou přípravu   

  a tisk 

8. Tabulkový procesor - základní 

techniky 

     - obecné principy práce tabulkových pro- 

       cesorů a jejich využití v praxi 

     - základy ovládání – popis obrazovky,  

       menu, panely nástrojů 

    - práce se sešitem (založení, otevření, 

uložení, uložení jako apod.) 

    -  list a  buňka 

    - tabulky (formát buňky, typ dat, ohrani- 

      čení, editace údajů) 

    - výpočty v tabulce (zápis vzorců, funkce, 

      absolutní a relativní adresy, přetahování  

      výpočtů atd.) 

    - formátování tabulky (formát buňky,  

      změna šířky sloupců a výšky řádků atd.) 

    - vytváření grafů (typ grafu, oblast dat,  

       popis grafu, formátování, úpravy a  

       předtisková úprava)  

    - práce se seznamy (ukotvení, automatic- 

      ký filtr, třídění) 

    - tisk a předtisková příprava 

12 

- je schopen se naučit pracovat v 

novém prostředí samostatně 

- využívá nápovědy programů 

 

9. Kancelářské aplikace, textové editory 

    - samostatná orientace v nových 

       programech programu 

    - využití nápovědy programu a týmové  

      spolupráce 

    - úprava textu a odstavce, tvorba tabulek,  

      práce s nástroji kreslení, hromadná ko- 

      respondence  

10 

- je schopen se naučit pracovat v 

novém prostředí samostatně 

- využívá nápovědy programů 

 

10. Kancelářské aplikace, tabulkový 

procesor 

    - samostatná orientace v nových 

      programech 

    - využití nápovědy a týmové spolupráce 

    - tvorba a formátování tabulky a buňky, 

      používání výpočtů a funkcí, tvorba gra- 

      fů, práce se seznamy 

6 

- orientuje se v prostředí programu 

- na uživatelské úrovni používá 

vhodný program 

- vytváří a upravuje databáze 

- využívá všechny možnosti k 

úpravě dat s cílem jejich 

vyhodnocení 

- vytváří formuláře a upravuje je 

- vytváří sestavy a využívá jich k 

prezentaci na obrazovce a v tisku  

 

11. Databáze (základy) 

    - obecné principy práce s programem 

      a jeho využití v praxi 

    - základy ovládání – popis obrazovky,  

      menu, panely nástrojů 

    - vytvoření nové databáze (tvorba tabu- 

      lek, řazení tabulky, filtrace tabulky, 

      analýza dat, setřídění podle krité- 

      rií. 

    - formuláře (vytvoření formuláře) 

    - sestavy (prezentace dat, příprava  

      k tisku, záhlaví, zápatí a tělo) 

6 
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- chápe význam prezentací a 

strukturu jejich tvorby  

- orientuje se v prostředí programu 

- ovládá základy práce s prezentace-

mi 

- pracuje s textem a objekty 

- animuje snímky, objekty,  

nastavuje přechody mezi snímky 

- upravuje vzhled prezentace 

- je schopen na základě zadaného té-

matu vytvořit jednoduchou řízenou 

prezentaci 

12. Prezentace (základy) 

    - seznámení s programem (možnosti  

      publikování a využití prezentací) 

    - plánování účelu, prezentační metody,  

      formy a obsahu prezentace 

    - základy práce s prezentacemi (zobraze- 

      ní, otevření a uložení, práce se snímky,  

      vlastnosti prezentací) 

    - práce s textem (psaní, formátování od- 

      stavců, osnova, efekty  

- práce s objekty na snímcích (označová- 

  ní, přesouvání, kopírování, vyrovnání,  

  změna tvaru, seskupování, otáčení, for- 

  mátování atd.) 

6 

- využívá prostředky informačních a 

komunikačních technologií pro 

plnění úkolů v jiných vyučovacích 

předmětech zvláště ve směru 

vyhledání, úpravě a vyhodnocení 

informací 

 

 

13. Vyhledání a zpracování informace 

    - na základě požadavků učitelů ostatních 

      předmětů úkolovat žáky k samostatné 

      mu vyhledání informace na dané téma  

      na internetu 

    - informaci potom zpracovat pomocí tex-  

      tového editoru: upravit (typogra- 

      fická pravidla, normy pro text a odsta- 

      vec, kontrola pravopisu atd.) a případně  

      doplnit o vlastní poznatky 

    - zpracovanou informaci poté v příloze  

      odeslat příslušnému učiteli e-mailem  

      nebo vytisknout na tiskárně 

6 

- využívá při řešení úkolů počítač, 

operační systém, internet, 

elektronickou poštu, textový editor  

a tabulkový procesor 

14. Řešení rozšiřujících úkolů 

     - ověření znalosti učiva za 1.ročník 

     - získání poznatků o  tom, kterou látku je  

       v dalším vzdělávání nutno znovu vy- 

       světlit a procvičit 

20 

 

2. ročník         Počet hodin:  90 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

-  si ověří znalost získaných 

poznatků v práci s operačním 

systému, Internetem, elektronickou 

poštou, a programy Office 2003 a 

2007 (Word, Excel a Acces) 

- uvědomí si nedostatky a nutnost 

jejich doplnění a procvičení 

1. Kancelářské aplikace, hardware, 

software  

    - ověření získaných znalostí a zjištění lát- 

      ky, kterou bude nutné opakovaně vy- 

      světlit 

 

25 

- využívá textových editorů a 

tabulkovýcg procesorů při řešení 

náročnějšího úkolu z praxe 

- pro řešení čerpá i informace na in- 

  ternetu 

2. Využití kancelářských aplikací při 

řešení praktických úkolů z praxe 

(samostatná a týmová práce) 

    -  zadání konkrétního úkolu se samo- 

       statným zpracováním 

10 
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    - vyhledání potřebných informací na in- 

      ternetu 

    - řešení úkolu v týmech 

- využívá prostředky informačních a 

komunikačních technologií pro 

plnění úkolů v jiných vyučovacích 

předmětech zvláště ve směru 

vyhledání, úpravě a vyhodnocení 

informací 

 

3. Vyhledání a zpracování informace 

    - na základě požadavků učitelů ostatních  

      předmětů úkolovat žáky k samostatné- 

      mu vyhledání informace na dané téma 

      na internetu 

    - informaci potom zpracovat pomocí  

      dalšího programu: upravit (typograf- 

      fická pravidla, normy pro text a odsta- 

      vec, kontrola pravopisu atd.) a případně 

      doplnit o vlastní poznatky 

    - zpracovanou informaci poté v příloze  

      odeslat příslušnému učiteli e-mailem  

      nebo vytisknout na tiskárně 

5 

- umocňuje názornost prezentace  

  vložením grafu či diagramu 

- prezentaci ozvučí a rozšíří o video, 

připraví podklady 

- rozlišuje rozdíly při tvorbě 

automatických a interaktivních 

prezentací 

- je schopen prezentaci správně 

předvést včetně nastavení 

potřebného HW 

4. Prezentace (rozšiřující techniky) 

    - grafy, diagramy a další vkládané objek- 

      ty 

    - multimédia v prezentaci (video, zvuk,  

      animace objektů) 

    - příprava podkladů a tisk prezentací 

    - předvádění prezentace (přenesení pre- 

      zentace na jiný počítač, příprava tech- 

      nického vybavení, předvádění řízené  

      prezentace) 

10 

- používá scanner 

- chápe princip práce digitálního 

fotoaparátu a orientuje se v základ-

ních parametrech (rozlišení 

snímače, digitální a optický zoom, 

druhy záznamových medií atd.) 

- pracuje s digitálním fotoaparátem 

včetně přenosu fotografií do 

počítače a jejich jednodušší úpravy 

(oříznutí, úpravy jasu a kontrastu, 

vyvážení bílé atd.) 

- na uživatelské úrovni za pomoci  

  příslušných softwarových nástrojů  

  vytváří a upravuje objekty 

5. Úvod do počítačové grafiky (rastrová, 

vektorová grafika) 

    - funkce scanneru, snímání předloh 

    - digitální fotoaparáty a úprava fotografií 

    - nástroje pro práci s rastrovou grafikou 

    - globální úpravy (korekce barev, 

oříznutí, úprava rozměrů, zaostření) 

10 

- procvičí si získané znalosti před 

vypracováním závěrečné kontrolní 

práce 

- nedostatky konzultuje s učitelem 

6.  Řešení rozšiřujících úkolů, hardware, 

software 

    - procvičení získaných poznatků za 2.  

      ročník 

10 

- ověří si kvalitu dosažených 

poznatků ve druhém ročníku a 

svoji připravenost pro uplatnění v 

praxi. 

7. Závěrečná kontrolní práce 

    - ověření a vyhodnocení získaných po- 

      znatků za 2. ročník 

20 

Vypracoval: Mgr. Václav Nový 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem:  6/192 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

EKONOMIKA  
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky 

myslet, pochopit princip fungování tržní ekonomiky, porozumět 

podstatě podnikání a hospodaření podniku. Učí žáky uplatňovat 

ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat a 

chovat se hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Vede 

žáky správně hodnotit situaci na trhu práce, zboží a služeb, 

navrhnout podnikatelský záměr včetně zajištění jeho zdrojů. 

Žáci získávají základní teoretické znalosti, a to jak z oblasti 

mikroekonomie, tak z oblasti makroekonomických ukazatelů, 

které jim umožní porozumět stavu národního hospodářství a 

směru jeho vývoje. Okruh má úzké mezipředmětové vztahy s 

obsahovým okruhem účetnictví a daně. Je dále úzce propojen s 

průřezovým tématem člověk a svět práce a zároveň i se 

standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. V 

rámci obsahového okruhu se též žáci seznámí se zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Charakteristika učiva Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, vychází 

z RVP 64-41-L/51 Podnikání – Ekonomika a právo. Je složeno 

z témat týkajících se základů tržní ekonomiky, podnikání, 

podnikových činností, pracovně-právních vztahů, daňové 

soustavy, zabezpečování zdrojů, finančního hospodaření 

podniku, finančních trhů, národního hospodářství a EU. Okruh 

dále poskytuje žákům informace z oblasti různých právních 

forem podnikání s důrazem na živnostenské podnikání. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k tržní ekonomice, 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti, 

- porozuměli základním hodnotám a nedopouštěli se podvodů, 

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech a 

  znalostech zdokonalovat 

- porozuměli principu hospodaření podniku a jeho financování s   

  využitím vlastních a cizích zdrojů 

Strategie výuky Předmět se vyučuje v 1. i 2. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. 

Výuka je zaměřena teoreticky. Učivo každého tématického 

celku je doplňováno příklady a dílčími úkoly, které žáci řeší. 

Učí se pracovat s odbornou literaturou. Důraz je kladen na 

schopnost žáka aplikovat znalosti v běžné ekonomické praxi, 
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vyjadřovat se kultivovaně, argumentovat, naslouchat názorům 

druhých, uplatňovat týmovou práci. Žáci se zúčastní besedy 

v obchodní bance a na úřadu práce. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Sleduje se 

odborná správnost, porozumění ekonomickým pojmům, logické 

myšlení, jazykové vyjadřování. Hodnotí se schopnost aplikovat 

učivo v rámci jednotlivých témat a předmětů. Hodnotí se 

schopnost samostatného úsudku, pečlivost při řešení úloh a 

samostatnost. Hodnoceny jsou také samostatné domácí práce, 

práce během zkoušení a referáty. 

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, se 

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.. 

Matematická a finanční gramotnost – při výpočtech žáci 

aplikují základní matematické postupy (výpočty odpisů, mezd, 

daní aj.). 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

– při zpracování zadaných úkolů využívají internet a odbornou 

literaturu. 

Komunikativní kompetence – předmět podporuje komunikační 

dovednosti včetně dovednosti diskutovat a argumentovat (např. 

řešení problému financování podnikatelské činnosti). 

Kompetence k celoživotnímu učení – žáci umí vyhodnocovat 

výsledky a stanovovat cíle dalšího vzdělávání. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – s tímto tématem se žáci 

seznamují např. v učivu podnikání, pracovně právní vztahy atd.. 

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 základní náležitosti pracovní smlouvy, práva a povinnosti 

zaměstnanců i zaměstnavatele, orientují se na trhu práce a 

pracovní síly.  

Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 

techniky během výuky, vyhledávání informací prostřednictvím 

internetu. 

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

101 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 102 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

Žák/žákyně 
 správně používá a aplikuje  

základní ekonomické pojmy 

- uvádí rozdíly mezi 

ekonomickými kategoriemi 

- rozliší typy ekonomik 

    

1. Základní ekonomické pojmy 

- ekonomika a ekonomie 

- ekonomické systémy 

- potřeby, statky, služby, spotřeba,   

- vzácnost, životní úroveň 

- výroba, výrobní faktory, hospodářský   

- proces, reprodukce      

12 

 

- charakterizuje jednotlivé formy 

- nedokonalé konkurence 

- vyjádří formou grafu určení   

- rovnovážné ceny;  

- posoudí správně vliv ceny na   

- nabídku a poptávku; 

- na příkladu popíše fungování 

- tržního mechanismu, popř.  

- provede grafické znázornění 

- posoudí správně vliv ceny na 

- nabídku a poptávku 

2. Podstata fungování tržní ekonomiky 

- trh a jeho členění, tržní subjekty,   

- nabídka, poptávka, tržní 

mechanismus, 

- racionální chování spotřebitele  

- konkurence a její formy 

- zboží, cena 

 

10 

 

 

- -  vyjmenuje základní právní 

normy 

- upravující podnikání 

- charakterizuje znaky, cíle a 

- předpoklady podnikání 

orientuje se v jednotlivých 

právních formách podnikání 

- vysvětlí postup při zakládání 

živnosti, porovná druhy živností 

- popíše podmínky provozování   

živnosti 

- rozlišuje výhody a nevýhody 

obchodních společností 

- pracuje se Zákonem o 

obchodních korporacích 

a živnostenským zákonem  

3. Podnikání 

- podnik, podnikání, podnikatel 

- obchodní firma a obchodní rejstřík  

- právní formy podnikání 

- živnostenské podnikání 

- vznik a zánik  podniku 

- živnosti – ohlašovací a koncesované 

– 

- živnostenské oprávnění 

- obchodní společnosti – založení, 

vznik, 

- zrušení, zánik 

- charakteristika – veřejná obchodní 

- společnost, komanditní společnost, 

- společnost s ručením omezeným, 

- akciová společnost 

- družstvo 

- státní podnik   

- společnosti nezapisované do OR 

- - nové typy společností podle práv 

EU  

30 
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- charakterizuje obsah a průběh 

příslušné hlavní činnosti  

- orientuje se v problematice péče 

o jakost 

- posoudí ekologické souvislosti 

výrobní činnosti 

- vysvětlí význam majetku pro 

 podnik 

- vyjmenuje způsoby pořízení  

majetku 

- roztřídí jednotlivé druhy majetku 

- vypočítá odpisy, oprávky 

a zůstatkové ceny dlouhodobého 

majetku 

- rozliší druhy zásob 

- orientuje se v evidenci majetku 

 

4. Podnikové činnosti 

- výroba, obchod, ostatní služby, komerční     

- a veřejné 

- péče o jakost 

- dlouhodobý majetek – 

charakteristika, 

- členění, pořizování, oceňování,  

- opotřebení, druhy opotřebení 

- odpisování DM, druhy odpisů, 

- metody odpisování 

- evidence DM, vyřazování majetku 

- zásobování 

- oběžný majetek – význam, formy, 

- koloběh, pořizování, oceňování, 

zásoby 

- evidence zásob 

- členění, obrat zásob, plán zásobování, 

- normy zásob, evidence zásob 

 

21 

 

- vyjmenuje zdroje získávání 

- pracovních sil 

- formuluje podmínky vzniku 

- pracovního poměru 

- rozebere způsoby ukončení 

- pracovního poměru 

- orientuje se v dohodách konaných 

- mimo pracovní poměr 

- vymezí povinnosti zaměstnance a 

- zaměstnavatele 

- vysvětlí funkci odborů a 

kolektivní   

- smlouvy 

- vysvětlí základní úkoly a 

povinnosti organizace při 

zajišťování BOZP, 

- zdůvodní úlohu státního 

odborného dozoru nad 

bezpečností práce 

- uvede příklady bezpečnostních 

rizik, event. nejčastější příčiny 

úrazů a jejich prevenci 

- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě 

pracovního úrazu 

- vyjmenuje druhy mezd 

- charakterizuje pohyblivé složky 

- mezd 

- vypočítá mzdu zaměstnanců, 

- sociální a zdravotní pojištění, daň 

- z příjmu zaměstnanců 

5. Pracovně – právní vztahy a související 

    činnosti  

- zjištění potřeby zaměstnanců 

- získávání a výběr zaměstnanců a 

jejich 

- kvalifikace 

- podmínky vzniku pracovního poměru 

- pracovní poměr – vznik, změny, 

- ukončení pracovního poměru 

- dohody konané mimo pracovní 

poměr 

- povinnosti zaměstnance a 

- zaměstnavatele 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci,  

- hygiena práce, požární prevence 

- postavení odborů, kolektivní smlouva 

- dovolená – druhy dovolené 

- odměňování zaměstnanců – mzda, 

plat 

- mzdová soustava, druhy mezd, 

- pohyblivé složky mezd 

- srážky z mezd – sociální pojištění 

- včetně nemocenského pojištění, 

- zdravotní pojištění,  daň z příjmu 

- zaměstnanců 

- trh práce a pracovní síly – 

- zaměstnanost a nezaměstnanost 

- druhy, formy a příčiny a důsledky 

- nezaměstnanosti 

- úloha státu na trhu práce 

- činnosti úřadu práce – rekvalifikace, 

29 
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- graficky znázorní situaci na trhu 

- práce 

- vysvětlí úlohu státu na trhu práce 

- vysvětlí příčiny nezaměstnanosti 

- rozebere jednotlivé činnosti úřadu 

- práce 

- navrhne řešení v případě 

- nezaměstnanosti 

- vysvětlí postup při vzetí uchazeče 

- zprostředkování zaměstnání do 

evidence 

- podpora v nezaměstnanosti, evidence 

- a další činnosti  

 

 

2. ročník         Počet hodin: 90 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet  

hodin 

Žák/žákyně 
- porovná princip hospodaření 

podniku a neziskové organizace 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů 

a výnosů 

- orientuje se v možnostech 

snižování nákladů a zvyšování 

výnosů 

- vypočítá výsledek hospodaření 

- navrhne rozdělení zisku, 

popř.úhradu ztráty 

- vypočte a pojmenuje základní 

ukazatele efektivnosti 

a rentability a komentuje 

výsledky 

- vysvětlí význam a funkci ceny 

- stanoví cenu podle jednotlivých 

kalkulačních metod 

- posoudí možnost využití 

vlastních a  cizích zdrojů  

- financování, krátkodobých a 

dlouhodobých 

 

 1. Finanční hospodaření podniku   

- podstata  a cíle hospodaření 

- náklady – členění, možnosti 

snižování,  

- manažerské pojetí nákladů 

- výnosy, členění, možnosti zvyšování 

- zjišťování hospodářského výsledku 

- rozdělení a užití zisku a ztráty 

- úroveň hospodaření podniku 

- vysvětlení pojmu a význam ceny 

- funkce ceny 

- způsoby tvorby ceny 

- kalkulační metody, kalkulační vzorec 

- financování podniku – zásady 

- zdroje financování podniku 

- nové formy financování 

 

18 

- vysvětlí pojem NH a orientuje 

se v členění podle různých 

hledisek 

- vyjmenuje subjekty NH 

- objasní význam 

jednotlivýchukazatelů 

hodnotících úroveň NH 

- vysvětlí podstatu inflace a její 

důsledky na finanční situaci 

obyvatel 

- vyjmenuje cíle 

2. Podnik jako součást NH 

- NH – pojem, struktura, subjekty, 

sektory 

- základní NH veličiny: 

- HDP, HNP,   

- inflace- míra, formy, důsledek 

- nezaměstnanost – charakteristika,   

- míra  nezaměstnanosti 

- obchodní a platební bilance ZO 

- hospodářská politika státu 

- vývoj národního hospodářství,    

18-36 
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národohospodářské politiky státu 

- chápe význam státního rozpočtu 

- porovná ukazatele NH ČR 

s ostatními zeměmi EU 

- hospodářský cyklus a jeho fáze 

- státní rozpočet – význam, struktura,  

- příjmy a výdaje státního rozpočtu 

- vysvětlí význam daňové soustavy 

a orientuje se v základních 

pojmech 

- charakterizuje jednotlivé daně 

- vypočítá DPH a daň z příjmu 

- určí předmět a základ daně 

u jednotlivých daní 

- objasní úlohu finančního úřadu 

v daňovém systému 

 3. Daňová soustava 

- daňová soustava – charakteristika,  

- základní pojmy, rozdělení a druhy  

- daní, jejich charakteristika 

- daňové přiznání 

- správa daní 

 

17 -53 

- vysvětlí význam peněz pro 

tržníekonomiku 

- orientuje se v platebním styku 

- používá nejběžnější platební 

nástroje 

- smění peníze podle kurzovního 

lístku 

- posoudí význam bank v NH 

a centrální banky 

- rozlišuje jednotlivé bankovní 

operace 

- charakterizuje podstatu a význam 

pojišťovnictví 

- orientuje se na trhu 

s pojišťovacími produkty 

- vybere správný produkt 

pro podnikatelskou činnost 

4. Finanční trhy 

- peníze a peněžní trhy – nabídka a 

- poptávka po penězích 

- funkce peněz 

- platební styk – význam, v národní a  

- mezinárodní měně, formy, doklady 

- bankovnictví – bankovní soustava 

- centrální banka – ČNB – funkce,  

- nástroje, činnosti 

- obchodní banky – význam, druhy,  

- činnosti - vkladové 

- úvěrové 

- ostatní služby 

- pojišťovnictví – význam,  

- charakteristika, druhy a činnosti  

- pojišťoven 

- základní druhy komerčního pojištění 

- uzavírání pojistných smluv 

- - likvidační činnost 

29 -82 

- orientuje se v činnostech a cílech 

Hospodářské komory 

- vysvětlí význam integrace ČR 

do EU  

- sleduje pokrok a změny na trhu 

EU 

5. Podpora podnikání a poradenství 

- Hospodářská komora 

- Evropská unie 

- integrace české ekonomiky do  

- jednotného systému trhu EU 

8 

 

 

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

                 KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika pro ekonomiky zaměřené obory středních škol, 1. vyd.  

                 Praha 1: nakl. EDUKO, 2016. 

                                           

Vypracovaly: Ing. Eva Hrubá 

            Ing. Eliška Kantárová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 6/192 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ÚČETNICTVÍ 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem vyučovacího předmětu je pochopení podstaty účetnictví. 

Žáci si osvojují základní vědomosti a dovednosti z účetnictví 

podnikatelských subjektů. Předmět pomáhá rozvíjet logické  

ekonomické myšlení žáků číselným zobrazováním 

ekonomických jevů, vztahů a vazeb mezi nimi. 

Důraz je kladen na účetní dokumentaci, pořizování 

a zpracování účetních dokladů, na pochopení účetního systému 

a na účetní zachycení stavu majetku a výsledku hospodaření. 

Žáci si osvojí dovednost účtování běžných účetních případů 

na účtech a současně získávají poznatky z problematiky 

daňových dokladů. 

Cílem je zvládnout účetnictví manuálně i na PC, dokázat 

sestavit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob 

a k DPH a naučit se pracovat se směrnou účtovou osnovou 

pro podnikatele. 

Absolvováním předmětu získává žák ucelený přehled 

o účetnictví. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání – oblast vzdělávání – 

Účetnictví a daně. 

Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných 

předmětů, v nichž žáci poznávají věcnou a hodnotovou stránku 

hospodářského procesu. Mezi ně patří vyučovací předmět 

ekonomika, právní nauka, management, marketing a informační 

a komunikační technologie. 

Učivo je rozvrženo do 1. a 2. ročníku 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, náležitosti, vyhotovování a oběh účetních dokladů 

- Daňová evidence – podstata a význam daňové evidence, 

zásady vedení daňové evidence 

- Majetek podniku – majetek a jeho formy, zdroje 

financování majetku, inventarizace majetku a závazků 

- Základy účetnictví – rozvaha, účet, druhy účtů, obraty a 

zůstatky na účtech, podvojný účetní zápis, syntetické 
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a analytické účty, účtování na rozvahových a výsledkových 

účtech 

- Účetní technika – organizace účetnictví, účetní zápisy, 

účetní knihy 

- Účtování běžných účetních případů na syntetických 

účtech – účtování zásob, peněžních prostředků, 

dlouhodobého majetku, nákladů, výnosů, pohledávek 

a závazků, kapitálu a hospodářského výsledku 

- Účetní uzávěrka a závěrka – uzavření účtů, zjištění 

výsledku hospodaření a výpočet daně z příjmu právnické a 

fyzické osoby a její zaúčtování 

- Praktické příklady na počítači – získané dovednosti ve 

zpracování účetnictví ve vhodném software 

 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- prováděli účetnictví 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 

Strategie výuky Učivo vyučovacího předmětu je zařazeno do prvního a druhého 

ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Při výuce předmětu 

účetnictví je třeba se zaměřit zejména na základní a trvalé 

poznatky, které umožňují adaptabilitu v měnících se 

ekonomických podmínkách, učivo je třeba stále doplňovat 

a aktualizovat v souladu se změnami v legislativě našeho státu. 

Ve vyučovacím předmětu účetnictví lze uplatnit 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. 

Důležité je využití ekonomických poznatků žáků z ostatních 

odborných předmětů. Jsou to především vyučovací předměty 

ekonomika, právní nauka, informační a komunikační 

technologie, management a marketing. 

Základem výuky je práce s účetními doklady a tiskopisy. Jsou 

zařazována praktická cvičení, kdy se žáci učí vyhotovovat 

účetní doklady, vyplňovat daňová přiznání, sestavovat rozvahu 

a výsledovku. Žáci si musí vytvořit návyk k pečlivosti v práci a 

potřebu soustavné kontroly své práce. Žáci se vedou 

k přesnosti, pečlivosti, pravdivosti a úplnosti účetních zápisů, 

učí se správně opravovat chybné účetní zápisy. 

Při výkladu jsou využívána schémata pro lepší pochopení 

účtování běžných účetních případů. Vědomosti si žáci upevňují 

soustavným procvičováním praktických příkladů. 

Žáci jsou také vedeni k získávání návyků při práci s odbornou 

literaturou a časopisy.   
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Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly 

pro hodnocení vzdělávání žáků. 

Podklady pro hodnocení učitel získává těmito způsoby: 

- soustavným sledováním žáka při plnění zadaných úkolů 

a jeho připravenosti na vyučování – aktivita žáka při 

vyučování, 

- jeho samostatnost při řešení praktických příkladů, 

schopnost 

- počítačového zpracování zadaných úkolů, samostatné 

plnění zadaných úkolů s následným ověřováním atd. 

- průběžnými učitelskými testy – jsou zaměřeny na teoretické 

znalosti i praktické dovednosti a jsou zařazovány vždy po 

probrání příslušného tematického celku 

- ústním zkoušením – žák by měl být jednou za pololetí  

zkoušen ústně 

- zpracováním zadaného tématu formou písemné práce –  

v každém pololetí je zařazena jedna písemná práce 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Z hlediska klíčových kompetencí předmět poskytuje a rozvíjí: 

a) 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, používat odbornou 

     terminologii 

b) personální kompetence 

   - kriticky hodnotit své osobní dispozice a možnosti,  

     uvědomovat si své přednosti a nedostatky, přijímat radu i  

     kritiku od ostatních 

   - efektivně se učit a pracovat, volit vhodné techniky učení 

     a duševní práce 

c) sociální kompetence 

   - pracovat samostatně i v týmu, podílet se na realizaci 

     společných pracovních a jiných činností 

   - odpovědně plnit zadané úkoly 

   - adaptovat se na měnící se životní as pracovní podmínky 

d) kompetence k řešení problémů 

   - porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

     problému (odborná literatura, internet), navrhnout způsob  

     řešení, zhodnotit dosažené výsledky 

   - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení  

     (logické, matematické) a myšlenkové operace 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních 

    technologií a pracovat s informacemi 

   - pracovat s osobním počítačem 

   - pracovat s informacemi, a to především s využitím  

     prostředků informačních a komunikačních technologií 

   - pracovat s aplikačním programovým vybavením, učit se 
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     používat nový aplikační software 

f) matematická a finanční gramotnost 

   - zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a 

     techniky a používat vhodné algoritmy 

   - správně používat a převádět jednotky 

   - nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů a 

     využít je pro konkrétní řešení 

   - sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě  dílčích 

     výsledků 

g) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

   - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném 

     oboru a povolání 

   - osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro  

     rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit 

 

Průřezová témata 

Průřezová témata jsou začleňována do výuky průběžně dle 

aktuálnosti v souvislosti s obsahem teoretických částí 

prezentovaného učiva 

Občan v demokratické společnosti 

Prolíná se téměř celým učivem vyučovacího předmětu 

účetnictví. Při aplikaci tohoto tématu si žáci 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, dodržování zákonů a právních norem. 

Dodržování obecných zásad a principů při vedení daňové 

evidence a účetnictví, daňové povinnosti podnikatelů. 

Prezentované informace přispívají k formování vlastností žáků 

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 žák získává vědomosti a 

dovednosti nutné pro rozvoj svých podnikatelských aktivit a 

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

celek: 

- Účetní doklady 

- Zúčtování vztahy se zaměstnanci 

Informační a komunikační technologie 

Prolíná celým učivem vyučovacího předmětu účetnictví, kdy se 

žáci seznamují s vedením účetní a daňové evidence v rámci 

vhodného software. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 102 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- 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 manažerské 

účetnictví 

1. Úvod do účetnictví 

- podstata, význam a funkce účetnictví 

- způsoby vedení evidence podnikatelské 

činnosti – účetnictví a daňová evidence 

- právní úprava účetnictví 

- finanční a manažerské účetnictví 

6 

- objasní význam průkaznosti 

účetnictví 

- rozliší jednotlivé druhy účetních 

dokladů 

- dodržuje zásady při vystavování 

účetních dokladů 

- vyhotovuje účetní doklady ručně 

i na počítači 

- ověřuje náležitosti účetních 

dokladů 

- charakterizuje oběh účetních 

dokladů 

- vyplňuje doklady související 

s pohybem peněz a evidencí 

majetku 

- opravuje chybné účetní doklady 

2. Účetní doklady 

- podstata a význam účetních dokladů 

- druhy účetních dokladů 

- náležitosti účetních dokladů 

- vyhotovení účetních dokladů 

- oběh a zpracování účetních dokladů 

- oprava účetních dokladů 

- úschova účetních dokladů 

- skartace účetních dokladů 

- práce s účetními doklady 

10 

- objasní význam majetku 

pro činnost 

- podniku 

- rozliší jednotlivé formy majetku 

a zdroje financování majetku 

- charakterizuje způsoby oceňování 

majetku 

- vysvětlí pojem inventarizace 

a postup při provádění 

- vyhotoví inventurní soupisy  

3. Majetek podniku a zdroje 

- financování majetku 

- majetek a jeho formy 

- dlouhodobý majetek 

- oběžný majetek 

- zdroje financování majetku 

- vlastní kapitál 

- oceňování majetku 

- inventura a inventarizace  

8 

- vysvětlí úkol a zásady vedení DE 

- rozliší evidenční knihy 

- vede DE pro plátce i neplátce 

DPH 

- charakterizuje způsoby oceňování 

4. Daňová evidence 

- úkoly a zásady vedení daňové evidence 

- evidenční knihy v daňové evidenci 

- daňová evidence u neplátců DPH 

- oceňování majetku a závazků v daňové 

10 
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majetku a závazků v DE. 

- charakterizuje postup provádění 

účetní závěrky v daňové evidenci 

- stanoví  základ daně a vypočte 

DPFO  

evidenci 

- účtování do Peněžního deníku praktické 

příklady 

- účetní závěrka a daňové přiznání 

fyzických osob 

- objasní význam a funkci rozvahy 

- rozliší aktiva a pasiva 

- sestaví rozvahu podniku 

- charakterizuje hospodářské 

operace 

- znázorní vliv jednotlivých 

účetních případů na rozvahové 

položky 

- objasní podstatu a význam účtu 

- provede rozpis rozvahy 

do rozvahových účtů 

a zaznamenává na účty základní 

změny rozvahových položek 

- charakterizuje výsledkové účty 

a rozliší nákladové a výnosové 

účty 

- vysvětlí podvojnost 

a souvztažnost účetnictví 

- zjistí obraty a zůstatky na účtech 

- rozliší jednotlivé skupiny účtů 

a ovládá zásady pro účtování 

na jednotlivých účtech 

- rozliší syntetickou a analytickou 

evidenci a objasní jejich 

vzájemné účetní vazby 

- účtuje základní účetní příklady 

na rozvahových a výsled. účtech 

 

5. Základy účetnictví 

- rozvaha 

- aktiva a pasiva 

- rozvaha – obsah, druhy, funkce 

- základní změny rozvahových položek 

- rozvahové účty 

- účet – podstata a forma 

- rozpis rozvahy do účtů 

- základní změny na rozvahových účtech 

- výsledkové účty 

- účtování na výsledkových účtech 

- podvojný účetní zápis 

- obraty a zůstatky na účtech 

- třídění účtů – syntetické a analytické 

- účtování na rozvahových a 

výsledkových účtech 

20 

- vysvětlí význam účetních zápisů 

- charakterizuje zásady 

při provádění účetních zápisů 

- rozliší jednotlivé druhy účetních 

zápisů 

- provádí opravy chybných 

účetních zápisů 

- charakterizuje účetní knihy a má 

základní představu o jejich vedení 

- charakterizuje směrnou účtovou 

osnovu a účtový rozvrh 

- účtuje běžné účetní případy podle 

účtové osnovy pro podnikatele 

6. Účetní technika 

- účetní zápisy 

- charakteristika účetních zápisů a jejich 

druhy 

- opravy účetních zápisů 

- účetní knihy a jejich vedení 

- směrová účetní osnova 

- účtový rozvrh 

 

5 

- charakterizuje finanční účty 

- účtuje o stavu a pohybu 

peněžních prostředků v hotovosti 

a na bankovních účtech 

7. Finanční účty 

- charakteristika finančních účtů 

- pokladna 

- peníze na cestě 

20 
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- vystavuje pokladní doklady 

- rozliší jednotlivé druhy cenin 

a bankovních účtů 

- účtuje o ceninách a o bankovních 

úvěrech 

- charakterizuje inventarizační 

rozdíly a účtuje o nich 

- účtuje na účtu Peníze na cestě 

a objasní jeho podstatu 

- ceniny 

- inventarizační rozdíly v pokladě 

- inventarizační rozdíly v ceninách 

- bankovní účty 

- krátkodobé bankovní úvěry 

- souhrnné příklady na účtování peněžních 

prostředků 

- charakterizuje podstatu DPH  

- objasní registraci k DPH 

- rozliší plátce a neplátce DPH 

- rozliší sazby DPH 

- provede výpočet DPH  

- charakterizuje daňové doklady 

a jejich náležitosti 

- účtuje o DPH 

- vyhotovuje daňové přiznání 

k DPH 

8. DPH a její účtování  

- podstata a základní pojmy 

- registrace k DPH 

- sazby DPH 

- způsoby výpočtu DPH 

- daňové doklady 

- účtování DPH 

- daňové přiznání k DPH 

6 

- charakterizuje zásoby a rozliší 

jejich druhy 

- charakterizuje způsoby oceňování 

zásob 

- vystaví příjemku, výdejku 

a skladovou kartu 

- účtuje běžné účetní případy 

týkající se stavu a pohybu 

materiálu, zboží a výroků 

- účtuje inventarizační rozdíly 

zásob 

9. Účtování zásob 
- zásoby, jejich evidence a oceňování 

- zásoby nakupované 

- účtování nákupu, skladování a spotřeby 

materiálu včetně DPH 

- účtování nákupu a prodeje zboží včetně 

DPH 

- zásoby vlastní výroby 

- účtování výrobků 

- inventarizační rozdíly u zásob a jejich 

účtování 

- souhrnné příklady na účtování zásob 

17 

 

2. ročník         Počet hodin: 90 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- charakterizuje význam rozvahy, 

aktiva a pasiva, sestaví rozvahu 

- charakterizuje finanční majetek a 

zásoby a zaúčtuje související 

hospodářské operace 

1. Opakování učiva z 1. ročníku 

- rozvaha, aktiva, pasiva 

- oběžný majetek 

3 

- charakterizuje dlouhodobý 

majetek 

- rozliší druhy DM 

- charakterizuje způsoby ocenění 

DM 

- účtuje o pořízení a vyřazení DM 

- rozliší oprávky a odpisy DM 

- vypočte a zaúčtuje odpisy DM 

2. Dlouhodobý majetek 

- charakteristika a členění 

- oceňování dlouhodobého majetku 

- pořízení dlouhodobého majetku 

- odpisy dlouhodobého majetku a jejich 

účtování 

- vyřazení dlouhodobého majetku 

- souhrnné příklady na účtování DM  

25 
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- vysvětlí podstatu zúčtovacích 

vztahů a rozlišuje jejich druhy 

- účtuje o pohledávkách 

a závazcích 

- charakterizuje směnky, rozlišuje 

a účtuje směnky k inkasu 

a k úhradě 

- charakterizuj mzdu, její složky 

a srážky ze mzdy 

- vyhotovuje mzdové doklady 

- účtuje hrubou a čistou 

mzdu,zdravotní a sociální 

pojištění 

- účtuje daň z příjmu ze závislé 

činnosti 

- charakterizuje ostatní pohledávky 

a závazky vůči zaměstnancům 

a účtuje o nich 

3. Zúčtovací vztahy 

- charakteristika zúčtovacích vztahů 

- zúčtovací vztahy z obchodního styku 

- poskytnuté a přijaté provozní zálohy 

- směnky k inkasu a k úhradě 

- zúčtovací vztahy s institucemi soc. a zdr.    

pojištění 

- vymezení pojmu mzdy a jednotlivých 

složek mzdy, srážky ze mzdy 

- mzdová evidence 

- účtování mezd, soc. a zdr. pojištění 

a daně z příjmu 

- ostatní pohledávky a závazky vůči 

zaměstnancům 

- souhrnné příklady na účtování  

zúč.vztahů 

17 

- charakterizuje náklady a výnosy 

- vysvětlí význam sledování 

nákladů  a výnosů 

- rozliší provozní, finanční 

a mimořádné náklady a výnosy 

- charakterizuje zásady 

pro účtování nákladů a výnosů 

- účtuje o nákladech a výnosech 

3. Náklady a výnosy 

- charakteristika a členění nákladů 

a výnosů 

- zásady pro účtování nákladů a výnosů 

- účtování nákladů 

- účtování výnosů 

- souhrnné příklady 

 

10 

- charakterizuje kapitálové účty 

- vysvětlí podstatu základního 

kapitálu 

- charakterizuje a rozliší kapitálové  

fondy a fondy ze zisku 

- vysvětlí význam rezerv a rozliší 

zákonné a ostatní rezervy 

- charakterizuje dlouhodobé 

závazky 

4. Kapitálové účty 

- charakteristika kapitálových účtů 

- základní kapitál 

- kapitálové fondy a fondy ze zisku 

- rezervy 

- dlouhodobé rezervy 

- souhrnné příklady 

 

10 

- vysvětlí rozdíl mezi účetní 

závěrkou a uzávěrkou 

a charakterizuje je zpracuje účetní 

závěrku 

- uzavře jednotlivé účty a převede 

jejich konečné zůstatky 

na závěrkové účty 

- zjistí hospodářský výsledek v 

- předepsaném členění 

- stanoví daňový základ a vypočítá 

daň z příjmu 

fyzických a právnických osob 

- účtuje o dani z příjmu 

- vypočítá disponibilní zisk 

- zúčtuje výsledek hospodaření 

5. Účetní uzávěrka a účetní závěrka 

- charakterizuje účetní závěrky a uzávěrky 

- účetní závěrka inventarizace 

- zúčtování účetních operací na konci 

účetního období 

- zjištění hospodářského výsledku 

- výpočet daně z příjmu a její zaúčtování 

- uzavření účtů 

- účetní závěrka 

- rozdělení a použití hospodářského 

výsledku a jeho účtování 

 

20 
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- charakterizuje základní principy 

rozdělení a použití výsledku 

hospodaření 

- objasní obsah účetní závěrky 

- řeší souvislé účetní příklady 

od otevření účetnictví až po jeho 

uzavření na konci účetního 

období a zjištění výsledku 

hospodaření a daně z příjmu 

6. Souhrnné účetní příklady 

- souvislý účetní příklad – účtování 

v obchodním i výrobním podniku 

5 

 

Učebnice: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost., aktuální vydání 

Znojmo 

Vypracovala:  Ing. Eliška Kantárová,  Ing. Markéta Šlegelová 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

114 

 

Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 4/128 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 

 

Obor vzdělání nástavbového učiva 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je seznámit žáky s obsluhou osobního počítače  

a osvojit si základní význam předmětu Písemná a elektronická 

komunikace a tím rozvíjet profesní komunikativní kompetence 

žáků v oblasti společenské, obchodně-podnikatelské, 

administrativní a sociální. Oblast písemné komunikace zahrnuje 

především vyhotovování dokumentů obchodního styku, vedení 

personální agendy, operační evidence a dalších forem podnikové 

komunikace.  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – 64-41-

L/51 Podnikání. Základem učiva je naučit žáky ovládat přesně a 

v přiměřené rychlosti klávesnici PC desetiprstovou hmatovou 

metodou bez vyhledávání jednotlivých kláves zrakem a vést je 

k racionálnímu a přesnému vedení písemné a elektronické 

komunikace v obchodních organizacích v souladu 

s normalizovanou úpravou písemností dle ČSN 01 6910. 

Seznámení s náležitostmi obchodních písemností, s obchodními 

operacemi spojenými s písemnou a elektronickou komunikací 

v obchodní praxi. Žák zde uplatňuje vědomosti získané 

v předmětech český jazyk, ekonomika, účetnictví, právo, 

informační a komunikační technologie a tyto vědomosti aplikuje 

při vypracovávání zadaných úkolů. Zadané úkoly vypracovává 

v přiměřené rychlosti s důrazem na přesnost. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Žák získá schopnost využití profesních dovedností v oblasti 

písemné a elektronické komunikace jako takové. Je zde 

uplatněna dovednost manuální, mechanická a logická při 

vypracovávání obchodních písemností. Žák je veden 

k racionálnímu a přesnému vedení písemné a elektronické 

komunikace, k ovládání osobního počítače a jeho softwaru 

v souladu s normalizovanou úpravou písemností podle  

ČSN 01 6910. 

Strategie výuky Důraz je zde kladen na samostatné a spolehlivé ovládání 

klávesnice osobního počítače, procvičování písmen na střední, 

dolní, horní a číselné řadě včetně ovládání funkčních kláves. 

Dalším kritériem je úprava písemností jak po formální tak 

po jazykové a stylistické stránce dle  ČSN 01 6910. Pro výuku 

jsou využívány počítačové programy „Deseti prsty,“ „MS Word“ 

a „MS Excel.“ Na začátku každé vyučovací hodiny je prováděno 
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cvičení na zopakování předcházející látky.  

U žáka se SPU je zvolen individuální přistup s ohledem k jeho 

diagnóze. 

Kritéria hodnocení žáků Převládá hodnocení opisných textů – rychlosti a přesnosti psaní, 

dle stanovených kritérií. Hodnocení žáků je v souladu s Pravidly 

pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Znalosti a získané 

zkušenosti žáka jsou ověřovány průběžně v písemných cvičeních, 

která jsou zaměřena na přesnost a rychlost psaného textu. 

Ve druhém ročníku je kladen důraz na formální, jazykovou  

a stylistickou podobu obchodní korespondence v souladu 

s normalizovanou úpravou písemností dle ČSN 01 6910. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 
Společenské kompetence, kompetence k řešení problémů – žáci 

získají schopnost efektivně využívat získané dovednosti 

i pro běžný život. 

Komunikativní kompetence – žáci jsou schopni se přiměřeně 

vyjadřovat v písemném styku a zároveň v mluvených projevech, 

zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné 

souvislé texty. 

Personální, administrativní a sociální kompetence – využívají 

zkušeností a nabytých vědomostí v budoucí praxi, klade důraz na 

rozvoj profesních dovedností v obchodně-podnikatelské a 

administrativní praxi.  

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání  - adaptovat se 

na pracovní prostředí a nové požadavky, žáci by měli získat 

základní vědomosti a dovednosti pro uplatnění v obchodní praxi 

a k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat 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, užívat 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 

rozvíjení jejich podnikatelských aktivit. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 68 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 
- uvědomuje si význam a důležitost  

ovládání klávesnice 

1. Úvod 
- seznámení s obsahem učiva, zásady 

BOZP 

- základní obsluha osobního počítače, 

prstoklad 

1 

 

- přesně a v přiměřené rychlosti 

ovládá klávesnici PC 

desetiprstovou hmatovou 

metodou 

 

2. Základy psaní na klávesnici  

     ve výukovém programu 

- nácvik psaní malých a velkých 

písmen,  

- diakritických a interpunkčních 

znamének  číslic a značek 

60 

- ovládá všechny funkce klávesnice 

osobního počítače 

- zpracuje text s využitím 

zvýraznění a formátování 

- píše podle diktátu 

3. Nácvik zvláštní úpravy textu  
- zvýrazňování, velikost písma, 

řádkování,   

- formátování, práce s tabulátory 

2 

- zpracovává tabulky a upravuje je 

podle normy;  

- píše podle diktátu 

4. Vypracování tabulek 

- tabulky dle normy (jejich náležitosti 

a druhy) 

2 

- manipuluje s písemnými 

a elektronickými dokumenty 

podle stanovených pravidel  

- orientuje se v organizaci 

písemného styku, rozumí 

zákonitostem  

- manipulace s písemnostmi 

a archivace, zná formáty papírů 

a obálek 

- zná zásady správné  elektronické 

komunikace a zná význam 

datových schránek 

5. Manipulace s písemnostmi 

- nakládání s písemnostmi (spisový 

řád, ukládání, archivace, vyřazování, 

skartace, …) 

- formáty papírů a obálek 

 

 

6. Elektronická komunikace 

- elektronická pošta (e-mail) 

- datové schránky 

3 

 

2. ročník         Počet hodin: 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 
- plně ovládá funkce osobního 

počítače    

- píše podle diktátu 

1. Úvod – seznámení s obsahem učiva  

    II. ročníku,  zásady BOZP 

- opakování učiva I. ročníku 

1 

 

- orientuje se v úpravě textu 

a stylizaci obchodních písemností 

dle ČSN 01 6910 

- využívá získané poznatky 

při psaní na počítači 

2. Normalizovaná úprava textu a zásady 

stylizace obchodních písemností dle ČSN 

01 6910 

- význam normalizace písemností  

- normalizovaná úprava textu  

- normalizovaná úprava adres  

- náležitosti jednotlivých předtisků 

8 
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obchodních dopisů 

- samostatně pracuje 

s interaktivním předtiskem 

pro tvorbu obchodních dopisů  

- zpracovává písemnosti a upravuje 

je podle normy; 

3. Tvorba obchodního dopisu  
- práce s interaktivním předtiskem 

- struktura obchodního dopisu a zásady 

stylizace 

2 

- je vybavený základní orientací 

v jednotlivých druzích 

obchodních  dopisů, rozeznává 

jejich charakteristické znaky 

- samostatně vyhotovuje obchodní 

písemnosti a upravuje je podle 

normy 

- píše desetiprstovou hmatovou 

metodou v přiměřené přesnosti 

a rychlosti  

- písemnosti při uzavírání  kupních 

smluv 

4. Písemnosti při uzavírání kupních smluv 
- poptávka, nabídka, objednávka, 

potvrzení objednávky, kupní smlouva 

10 

 

- ovládá vypracovat doklady 

spojené s prodejem, pracuje 

se šablonami formulářů 

5. Písemnosti při plnění kupní smlouvy  

- dodací list, návěští, faktura 

5 

 

- vhodně stylizuje písemnosti 

spojené s porušováním kupních 

smluv 

6. Písemnosti při porušování kupních 

smluv 
- reklamace, odpověď na reklamaci 

- urgence, odpověď na urgenci 

- upomínka, odpověď na upomínku 

6 

- vyhotovuje samostatně personální 

písemnosti, chápe jejich 

důležitost 

7. Personální písemnosti 
- žádost o místo 

- životopis 

- pracovní smlouva 

- dohoda o hmotné odpovědnosti 

- dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 

- ukončení pracovního poměru 

9 

- umí vyhotovit žádost, stížnost, 

odvolání dle ČSN 01 6910 a zná 

jejich význam a použití 

18. Dopisy občanů právnickým osobám 

- žádost 

- stížnost 

- odvolání 

4 

- dbá na správné vypracování 

osobních dopisů 

 

9. Osobní dopisy vedoucích pracovníků 
- blahopřejné dopisy 

- děkovné dopisy 

- omluvné dopisy aj.  

7 

- ovládá základní vypracování 

právních písemností 
10. Dokumenty právního charakteru 

- plná moc 

- dlužní úpis, potvrzenka 

- čestné prohlášení 

5 
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- samostatně vypracovává 

vnitropodnikové písemnosti 
11. Vnitropodnikové písemnosti 

- pracovní porady 

- písemnosti vedoucích pracovníků 

3 

 

Učebnice: KOCOURKOVÁ A., HOCHOVÁ I., Písemná a elektronická komunikace pro SŠ,      

                 úřady a veřejnost, 1. vyd.  Praha: Eduko 2016. 

           PEŠTOVÁ Milada, ŠTIKOVÁ Stanislava, Přehledný průvodce úpravou textu       

podle ČSN 01 6910:2014,1. vyd. Plzeň: Korespondent 2015. 

 

Výukový program pro psaní na klávesnici „Deseti prsty“, PMQ SOFTWARE, s. r. o., Budyně 

nad Ohří, školní licence.  

 

Vypracovala: Ing. Eva Hrubá 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 2/64 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PRÁVO 

 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

 

Obecný cíl předmětu Cílem je poskytnout žákovi základní poznatky o právu ČR, 

o právním řádu, systému práva a o odvětvích, které mají vztah 

k budoucímu povolání. Jde o stěžejní předmět, který rozvíjí  

a doplňuje znalosti získané ve společenskovědních a odborných 

ekonomických předmětech a upevňuje právní vědomí žáků.  Žáci 

se seznámí se základními právními pojmy a předpisy, se základy 

práva ústavního, občanského, obchodního, pracovního, věcného, 

dědického, závazkového, rodinného, správního, živnostenského 

i trestního a vede je k samostatné orientaci v právních předpisech  

i k jejich aplikaci v praxi a v občanském životě. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 64-41-L/51 

– Podnikání – Ekonomika a právo. Předmět utváří právní vědomí 

na potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. 

Učivo je rozčleněno na devět tematických celků. Předmětem 

ekonomika se učivo prolíná zejména v tématech obchodní 

a živnostenské právo a pracovně-právní vztahy. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot  

a preferencí  

Žáci jsou vedeni ke schopnosti orientovat se v základních 

právních pojmech a osvojí si základní orientaci v právních 

normách, které využijí v běžném i pracovním životě. Rovněž tak 

se seznámí s příslušnými právními předpisy z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

Strategie výuky Důraz je zde kladen na neustálé aktualizování učiva (neboť náš 

právní řád se neustále vyvíjí a mění), dále aplikace na příkladech 

z právní praxe. Základní metoda výkladu je doplněna o práci 

s autentickými texty právních norem a o práci s internetem, kde 

žáci získávají potřebné další informace. Na začátku každé 

vyučovací hodiny je prováděno shrnutí učiva z předchozí hodiny. 

U žáka se SPU je zvolen individuální přístup s ohledem k jeho 

diagnóze. 

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 

žáků SŠ Rokycany. Znalosti žáka jsou ověřovány průběžným 

ústním zkoušením. Za každým tematickým celkem následuje 

písemné prověření znalostí. Podkladem pro hodnocení žáka je 

také jeho verbální projev, zejména užívání odborné terminologie 

z oboru právo. Důraz je kladen i na schopnost samostatné 

aplikace získaných poznatků v praxi.   
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových kompetencí 

a aplikaci průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – kladen důraz na srozumitelnou  

a souvislou formulaci myšlenek, správné a přesné vyjadřování 

včetně logického myšlení a pochopení vzájemné souvislosti 

právních vztahů v praxi 

Personální kompetence – vedou k efektivnímu učení a přijímání 

hodnocení svých vlastních výsledků 

Sociální kompetence – přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

a pracovat v týmu a vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

Kompetence využívat prostředky IKT – práce s prostředky 

informační a komunikační technologie při vyhledávání právních 

informací a nácvik efektivního pracování se získanými 

informacemi 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie – vyhledávání potřebných 

informací z právní oblasti 

Občan v demokratické společnosti – v průběhu celé výuky 

se směřuje zejména k pěstování sebeodpovědnosti, hledání 

kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou 

odpovědností. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využít 

nabyté právní znalosti a dovednosti pro argumentaci v diskusích 

o problémech běžného občanského života. 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby si průběžně 

uvědomovali význam učiva pro jejich úspěšné rozhodování  

o dalším vzdělání a kariéře a aby měli představu o právních, 

ekonomických, administrativních a osobních aspektech 

soukromého podnikání. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 34 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- orientuje se mezi základními 

právními pojmy a používá je 

- vysvětlí rozdíl mezi právem 

objektivním a subjektivním, 

právem soukromým a veřejným; 

- rozlišuje právní předpisy podle 

právní síly;  

- vysvětlí podstatu právního státu a  

- uvede příklady protiprávního 

jednání;  

- správně určí platnost, účinnost 

a působnost právních předpisů;  

- uvede příklady právních vztahů 

a rozhodných právních skutečností; 

- přiřazuje k právním odvětvím 

právní předpisy;  

1.Úvod do učiva, základní právní pojmy 

- právo, právní řád, právní síla právních 

předpisů 

- zákonnost a právní vědomí - právní 

normy   

- jako součást soustavy společenských 

norem a jejich členění  

- právní předpisy – platnost a účinnost, 

působnost, novelizace   

- právní vztahy a právní skutečnosti - 

právní odvětví 

 

4 
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- orientuje se v Ústavě ČR a Listině 

základní práv a svobod ČR 

- umí vyjmenovat a vysvětlit 

jednotlivé části Ústavy ČR,  

- zná státní symboly ČR 

- charakterizuje subjekty státní moci 

a vysvětlí jejich funkci 

- vysvětlí proces přijetí zákona 

- popíše činnost policie, advokacie 

a notářství 

2. Ústavní právo 
- pojem a prameny 

- Ústava ČR a Listina základních práv 

a svobod 

- moc zákonodárná, výkonná a soudní 

- státní symboly ČR 

- policie, advokacie, notářství 

6 

- uvědomuje si význam občanského 

práva a rozumí pojmům 

svéprávnost a právní osobnost 

- umí využít plnou moc a zná její 

náležitosti 

- orientuje se v právech 

a povinnostech vlastníka 

a v postavení spoluvlastníka;  

- charakterizuje věcné břemeno, 

zástavní právo a zadržovací právo 

- ví, jak postupovat při nálezu věci 

- uvádí zásady dědění ze zákona 

i ze závěti; 

- uvede předpoklady dědictví, druhy 

dědění a vysvětlí průběh dědického 

řízení 

- orientuje se v právní úpravě 

dodavatelsko-odběrateslkých 

vztahů (rozliší kupní smlouvu 

a smlouvu o dílo občansko 

a obchodně právní) 

- rozlišuje odstranitelné 

a neodstranitelné vady a popíše 

průběh reklamace; 

- vyhledá smlouvy upravené 

v občanském zákoníku 

a u vybraných smluv uvede 

předmět smlouvy a účastníky 

- popíše možnosti vzniku, změn 

a zajištění závazků, způsob jejich 

zániku 

3. Základy právní úpravy majetko-právních 

vztahů  

 

- Občanské právo  
- pojem občanského práva a účastníci   

- občanskoprávních vztahů 

- právní osobnost a svéprávnost 

- plná moc, zastoupení 

 

- Věcné právo 
- vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, 

věcná práva k cizím věcem - nabytí 

vlastnického práva smlouvou 

a děděním, nález věci  

 

- Dědické právo 

 

- Závazkové právo 
- závazkový právní vztah,  

- odpovědnost za vady, reklamace  

- pojmenované smlouvy – přehled 

 

12 

- vysvětlí základní pojmy 

obchodního práva a dovede je 

správně používat 

- orientuje se ve výpisu z obchodního 

rejstříku 

- popíše a odliší založení a vznik, 

zrušení a zánik obchodních 

společností 

- zná charakteristiky jednotlivých 

- 4. Obchodní právo 
- pojem a prameny obchodního práva,  

- výklad pojmů podnikání, podnikatel, 

prokura, obchodní tajemství, obchodní 

firma, obchodní rejstřík, 

- zahájení a ukončení podnikání  

- obchodní společnosti a družstvo 

- druhy obchodních společností 

a družstev, jejich charakteristika, 

8 
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obchodních společností a družstev 

- orientuje se v zákoně o obchodních 

korporacích 

orgány atd. 

 

- vyhledá příslušná ustanovení 

v živnostenském zákoně 

- vysvětlí, co je a není živnost 

- uvede podmínky provozování 

živnosti 

- charakterizuje jednotlivé druhy 

živností 

- na příkladu ukáže postup získání 

živnostenského oprávnění 

5. Živnostenské právo 
- charakteristika živnosti - podmínky 

a překážky provozování živnosti 

- odpovědný zástupce 

- druhy živností 

- živnostenské oprávnění – vznik a zánik 

- živnostenský rejstřík 

- živnostenská kontrola 

 

4 

 

 

2. ročník         Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 
- popisuje, kdy má člověk trestní 

odpovědnost 

- objasňuje rozdíl mezi trestným 

činem a přestupkem 

- vyjmenuje trestné činy a druhy 

trestů, dokáže vysvětlit jejich 

význam 

1. Trestní právo 
- pojem a prameny 

- TP hmotné a procesní  

- trestné činy a jejich pachatelé 

- druhy zavinění, tresty  

- - průběh trestního řízení, orgány 

činné  

      v trestním řízení, účastníci 

trestního    

- řízení, presumpce neviny     

10 

- definuje vznik a zánik pracovního 

poměru a ostatní náležitosti s tím 

související 

- popisuje náležitosti pracovní 

smlouvy 

- orientuje se v základní 

problematice pracovního práva 

- je seznámen se zákonnou pracovní 

dobou a zákonnými nároky na 

povinné příplatky, přestávky a 

dovolenou  

- rozlišuje dohodu o provedení 

práce a dohodu o pracovní 

činnosti 

- je si vědom odpovědnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele za 

vzniklé škody 

2. Pracovní právo 
- pojem a prameny, účastníci 

pracovněprávních vztahů 

- vznik, změna a zánik pracovního 

poměru 

- pracovní smlouva a její náležitosti   

- pracovní doba a doba odpočinku 

- odměňování práce 

- práce konané mimo pracovní poměr 

- pracovní podmínky žen 

- BOZP, pracovní řád 

- náhrada škody v pracovním právu 

9 

- vysvětluje průběh správního řízení  

- zná právní normy správního práva 

- popíše činnost obcí v rámci 

samostatné a přenesené 

působnosti 

- vyjmenuje orgány kraje 

3. Správní právo 
- pojem a prameny,  

- průběh správního řízení, doručování  

rozhodnutí 

- veřejná správa 

- územní samospráva, kraj a jeho 

5 
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orgány 

- působnost obce, město, statutární 

město, městys  

- získá základní orientaci v 

rodinném právu 

- rozliší majetek manželů, který je 

součástí společného jmění 

manželů;  

- popíše možnosti uzavření 

manželství a okolnosti vylučující 

uzavření manželství 

- vysvětlí práva a povinnosti mezi 

manžely, mezi rodiči a dětmi 

- popíše možnosti určování 

otcovství 

4. Rodinné právo 
- pojem, prameny  

- vznik manželství, vztahy mezi 

manžely 

- zánik manželství 

- společné jmění manželů  

- rodičovství, určení rodičovství 

- vyživovací povinnosti 

 

6 

Učebnice: MALAST J., SVOBODA K. a kolektiv, Průvodce světem práva, 1. vydání Praha:        

Eduko, 2017 

      RYSKA R., PUŠKINOVÁ M., Právo pro střední školy, 3., akt. vyd. Praha: Eduko,        

2016. 

 

 

Zdroje:    <http://www.podnikatel.cz/zakony> 

              <http://www.mujstat.cz> 

 

  

Vypracovala: Ing. Eva Hrubá 

http://www.podnikatel.cz/zakony
http://www.mujstat.cz/
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 4/128 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

MANAGEMENT A MARKETING 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Naučit žáky základní orientaci v problematice řízení podniků, 

zejména činnosti, které v nich vykonávají řídící pracovníci – 

manažeři. Vést žáky k operativnímu rozhodování a rozvíjet u 

nich schopnosti vedoucí k samostatné podnikatelské činnosti. 

Seznámit žáky se základy marketingu a vybranými 

marketingovými činnostmi, které vedou k poznání trhu. 

Charakteristika učiva Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa. Vychází 

z RVP 64-41-L/51 Podnikání – oblast vzdělávání – 

Ekonomika a právo. Je složeno z témat týkajících se základních 

manažerských funkcí  jako rozhodování, plánování, 

organizování, personalistiky a kontroly, průzkumu trhu a 

základních 4P marketingu. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k řízení subjektů tržní ekonomiky, 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti, 

- porozuměli základním hodnotám a nedopouštěli se podvodů 

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech a   

  znalostech zdokonalovat. 

Strategie výuky Předmět se vyučuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. 

Výuka je zaměřena teoreticky. Učivo každého tématického 

celku je doplňováno příklady a dílčími úkoly, které žáci 

řeší.Učí se pracovat s odbornou literaturou. Využívá se 

frontální metoda výuky, skupinová práce, řešení problémů, 

pracuje se s výpočetní technikou. Důraz je kladen na schopnost 

žáka aplikovat znalosti v běžné podnikové praxi, vyjadřovat se 

kultivovaně, argumentovat, naslouchat názorům druhých, 

uplatňovat týmovou práci.  

Kritéria hodnocení žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Sleduje se 

odborná správnost, porozumění marketingových pojmů a 

pojmů z managementu, logické myšlení, jazykové vyjadřování. 

Hodnotí se schopnost aplikovat učivo v rámci jednotlivých 

témat a předmětů. Hodnotí se schopnost samostatného úsudku, 

pečlivost při řešení úloh a samostatnost. Hodnoceny jsou také 

samostatné domácí práce, práce během zkoušení a referáty. 
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – žáci se 

seznamují se základními manažerskými činnostmi a činnostmi 

marketingu, které uplatní ve své budoucí profesi, jako střední 

manažer nebo podnikatel 

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, 

rozhodují o řešení běžných problémů vyplývající z činnosti 

podniku apod. 

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. 

řešení problému založení podniku, výběr zaměstnanců aj.) 

Kompetence k celoživotnímu učení – žáci umí vyhodnocovat 

výsledky a stanovovat cíle dalšího vzdělávání. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce – žáci se seznamují se základními 

manažerskými funkcemi, které využívají při hledání 

zaměstnání, orientují se na trhu práce a pracovní síly 

Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 

techniky během výuky, vyhledávání informací prostřednictvím 

internetu. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 68 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- vyjmenuje základní funkce  

  managementu 

- uvede příklady představitelů 

  managementu 

1. Pojetí managementu 
    - význam managementu 

    - funkce managementu 

    - management a podnikání – vnitřní a  

      vnější faktory podnikání   

5 

- charakterizuje faktory podnikání 

- vyjmenuje fáze rozhodovacího  

  procesu 

- vysvětlí výhody a nevýhody 

  skupinového rozhodování 

- uvede na příkladu rozhodovací 

  metody 

2. Rozhodování 

    - rozhodovací proces a jeho etapy 

    - rozhodování podle množství informací 

    - skupinové rozhodování 

    - metody rozhodování v rozhodovacím 

      procesu 

 

12 

 

- charakterizuje plánování 

- rozliší jednotlivé plánovací  

  kategorie 

- provede jednoduché propočty při 

  sestavení plánu a kontrole jeho 

  plnění 

3. Plánování 

    - plánovací proces, druhy plánování 

    - základní plánovací kategorie 

    - komplexní strategické plánování 

    - operativní plány 

9 
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- rozliší motivaci a stimulaci 

- hodnotí vhodnost a účinnost 

  motivačních nástrojů 

- použije různé metody při výběru 

  zaměstnanců 

- charakterizuje jednotlivé metody 

hodnocení zaměstnanců 

- vymezí základní oblasti péče o 

zaměstnance 

- plánuje svoji profesní kariéru 

4. Vedení lidí, personální řízení 

    - motivace, stimulace 

    - motivační nástroje 

    - aktivizace pracovníků 

    - personalistika – plánování pracovníků 

    - získávání a výběr pracovníků 

    - hodnocení pracovníků 

    - odměňování pracovníků 

    - péče o zaměstnance 

    - vzdělávání a profesní dráha 

12 

- správně používá základní pojmy v 

  organizování 

- vytvoří příklad organizační 

  struktury firmy 

- orientuje se ve firemní dokumentaci 

5. Organizování 

    - základní pojmy – dělba práce,  

      kooperace, optimální rozpětí řízení 

    - organizační struktury – pevné, pružné 

    - firemní dokumentace 

12 

- vyjmenuje druhy komunikace 

- rozliší výhody a nevýhody ústní a 

  písemné komunikace 

- využívá prostředky komunikace 

6. Komunikace 

    - vnitřní a vnější komunikační systémy 

    - druhy komunikace 

    - význam komunikace 

9 

- vyjmenuje fáze kontrolního procesu 

- charakterizuje jednotlivé fáze  

  kontrolního procesu 

- vysvětlí rozdíl mezi auditem a 

  controllingem 

- na příkladu uvede využití výsledků 

  finanční analýzy hospodaření k 

  řízení 

7. Kontrola 

    - fáze kontrolního procesu 

    - druhy kontroly 

    - formy kontroly 

    - audit 

    - controlling 

9 

 

2. ročník         Počet hodin: 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- vysvětlí, co je marketing 

- vyjmenuje základní marketingové 

  koncepce 

1. Podstata marketingu 

    - význam a obsah marketingu 

    - prostředí marketingu 

    - základní marketingové koncepce      

5 

- vysvětlí trh z hlediska marketingu 

- popíše jednotlivé druhy nabídek a  

  poptávek z hlediska trhu 

- stanoví segmenty trhu podle  

  různých hledisek 

- popíše tržní zacílení a umístění 

2. Marketing a trh 

    - podstata trhu 

    - nabídka a poptávka 

    - tržně nediferencovaný a diferencovaný  

      marketing 

    - segmentace trhu 

6 

- rozliší vnitřní a vnější vlivy 

  používané v marketingu 
3. Marketingové prostředí 

    - mikroprostředí 

    - makroprostředí 

4 

- sestaví marketingový mix 

- stanoví cíle organizace 

- určí předmět podnikání 

- využije SWOT analýzu při  

  stanovení marketingového plánu 

4. Marketingové řízení 

    - marketingové řízení 

    - marketingové plánování  

    - marketingové strategie 

    - SWOT analýza, BCG analýza 

9 
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- popíše strukturu MIS 

- provede jednoduchý marketingový 

  výzkum 

5. Marketingový výzkum 

    - marketingový výzkum 

    - marketingový informační systém 

    - fáze marketingového výzkumu 

    - techniky marketingového výzkumu 

    - dotazník 

8 

- charakterizuje produkt 

- vyjmenuje fáze životního cyklu 

  výrobku 

- určí fázi životního cyklu u  

  konkrétních produktů 

6. Výrobek – produkt 

    - výrobek a jeho charakteristika 

    - výrobní sortiment 

    - vývoj výrobku a jeho životní cyklus 

 

7 

- vyjmenuje cíle při stanovení ceny 

- určí metodu tvorby ceny a stanoví 

  vhodnou úroveň ceny 

- vysvětlí použitou strategii při tvorbě 

  ceny 

-  stanoví cenu a vysvětlí, jak se liší 

    podle zákazníků, místa a bydliště 

-  stanoví cenu podle jednotlivých 

    kalkulačních metod 

7. Cena – cenová politika 

   - vysvětlení pojmu a význam ceny 

   - funkce ceny 

   - způsoby tvorby ceny 

   - možnosti ovlivnění ceny – slevy a  

       srážky z ceny 

    - cíle podniku při stanovení ceny 

    - metody stanovení ceny 

    - strategie stanovení ceny 

    - změna ceny   

 

7 

 

- na příkladu ukáže prodejní cesty 

- seznamuje se s přístupem  

  konkurenčních firem 

8. Distribuce 

    - charakteristika distribuce 

    - prodejní cesty 

    - velkoobchod, maloobchod, vývoj  

      maloobchodu 

    - maloobchodní mix a obchodní triky 

7 

 

- vybere vhodný reklamní prostředek 

  pro určitý produkt 

- využívá psychologie nabídky 

- všímá si vlivů působících na  

  zákazníka a vyhodnocuje chování 

  prodejců 

- vyhodnocuje slabé a silné stránky 

  konkurence 

- použije nástroje podpory prodeje 

- posoudí dopady publicity 

9. Propagace 

    - charakteristika propagace 

    - marketingová komunikace 

    - reklama 

    - podpora prodeje 

    - public relations 

    - přímý marketing 

    - osobní prodej 

    - exteriérová média 

7 

 

Učebnice:  

                 MOUDRÝ, Marek. Marketing – Základy marketingu, učebnice studenta 1, 2.  

                 1. vyd. Kralice na Hané: Computer media s.r.o., 2008. 

                 MOUDRÝ, Marek. Marketing – Základy marketingu, učebnice učitele. 1. vyd.  

                 Kralice na Hané: Computer media s.r.o., 2008. 

                  

Vypracovala:  Ing. Eva Hrubá, Ing. Eliška Kantárová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 1/34 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PSYCHOLOGIE 
 

Obor vzdělání nástavbového studia   

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Poskytnout žákům základní poznatky z psychologie, naučit 

žáky jednat s lidmi v různých oblastech obchodní činnosti 

i v občanském životě. Naučit žáky aplikovat získané znalosti 

při jednání se spolupracovníky, klienty a obchodními partnery.  

Učivo předmětu vede žáky k poznání a používání znalostí 

a získaných dovedností v praxi: místo v pracovním kolektivu, 

spolupráci, toleranci, respektu, společenskému taktu. Pěstuje  

u žáků odpovědnost, poctivost, upřímnost, zdravou sebekritiku, 

asertivitu, pozitivní přístup a další.  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z RVP  64-41-L/51 Podnikání. –

Písemná a ústní komunikace.Výuka nebude zaměřena pouze 

na osvojení základních poznatků, ale zejména na praktické 

dovednosti – komunikativní, osvojení základů společenského 

chování, rozvíjení kladných vlastností žáků projevujících se 

ve vztahu ke klientům. Obsahem učiva jsou základní poznatky 

zejména ze sociální psychologie, psychologie práce, trhu 

a sociologie. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci 

- zvažovali důsledky svého jednáni 

- tvořili si vlastní úsudek, nenechali sebou manipulovat 

- vážili si vlastního života a zdraví 

Strategie výuky Hlavními metodami je výklad, diskuse, práce s informačními a 

komunikačními prostředky, skupinová práce, referáty, 

samostatná práce, simulace obchodního jednání. 

Kritéria hodnocení žáků Využívá se slovní i numerické hodnocení. Kritéria hodnocení 

vycházejí z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků 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. 

Personální a sociální kompetence - učit se pracovat v týmu, 

předcházet konfliktům, adaptovat se ve společnosti. 

Průřezové téma: 
Občan v demokratické společnosti – dovednost jednat s lidmi, 
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hledat kompromisní řešení, předcházet problémům vhodným 

jednáním. 

Člověk a svět práce – vést žáky k zodpovědnosti za vlastní 

život, odpovědné rozhodování , vyhledávat vhodné informace 

pro profesní uplatnění, znát svá práva i povinnosti. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 34 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
-  charakterizuje psychologii jako    

   vědní disciplínu 

-  tvoří a užívá základní pojmový  

   aparát 

-  začlení psychologii do soustavy  

   společenských věd 

1. Psychologie jako vědní obor  

     - Vymezení pojmu psychologie 

     -  Soustava psychologických disciplín 

3 

-  objasní souvislost lidského chování 

   s biologickými procesy člověka 

-  rozlišuje psychika, vědomí a  

   podvědomí 

-  charakterizuje prožívání a chování 

-  charakterizuje psychické jevy,  

   procesy, stavy, vztahy 

2. Psychické jevy 

    -  Podstata duševní činnosti 

    -  Determinace psychiky 

    -  Psychologie poznání 

    -  Emoce, city 

    -  Psychologie jednání a chování 

5 

-  objasní kategorii osobnosti a na  

   vlastním příkladu ji charakterizuje 

-  uvědomuje si různorodost lidských 

   vlastností, zařadí je do skupin  

3. Osobnost 
    -  Pojem osobnosti, struktura a vývoj  

        osobnosti 

    -  Osobnost a motivace 

    -  Normalita a patologie osobnosti 

4 

- na základě pojmového aparátu  

  charakterizuje vztahy mezi lidmi 

- poznává role a pozice v sociálních  

  skupinách 

- charakterizuje mezilidské vztahy na  

   pracovišti 

- řeší simulační situace lidského  

  soužití a konfliktní situace  

  v osobním životě i v obchodní praxi 

 

  

4. Sociální psychologie 

    - Pojem a podstata socializace 

    - Socializace osobnosti 

    - Sociální postoje, jejich struktura 

    - Sociální interakce 

    - Skupiny z psychologického hlediska 

    - Vztah jedince a skupiny 

    - Vzájemné vazby v sociální skupině,  

      sociální dynamika 

    - Skupinové normy, proces přizpůsobování  

      normám 

    - Sociální percepce 

    - Zkreslení, omyly ve vnímání laické  

      chyby v posuzování osob 

    - Zátěžové situace v životě člověka 

    - Konflikty, druhy konfliktů, příčiny 

      vzniku konfliktů 

    - Řešení konfliktních situací a předcházení 

      jim 

8 
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- objasní význam osobní duševní  

  hygieny a hledá vlastní metody 

- objasní důležitost uspokojení  

  z práce, hygienu duševní práce,  

  v souvislosti s tím doceňuje význam 

  životosprávy 

5. Duševní hygiena a psychosomatika 

     - Duševní zdraví a rodinný život 

     - Únava, odpočinek, spánek a duševní  

       hygiena 

     - Duševní zdraví a režim dne pracujícího  

       člověka 

     - Poruchy duševního a tělesného zdraví a  

       jejich příčiny 

     - Komplexy a možnosti jejich ovlivňování 

     - Stres, přepracovanost, vliv stresu na  

       vznik onemocnění   

4 

- objasní vliv pracovního prostředí na 

  psychiku člověka – pozitivní i  

  negativní dopad 

- rozliší vnější vlivy na psychiku  

  člověka v pracovním procesu 

- charakterizuje pracovní morálku  

6. Vybrané kapitoly z psychologie práce 

    - Pracovní činnosti z psychologického  

      hlediska 

    - Členství v pracovní skupině,  

      psychologický přístup k pracovní skupině 

    - Pracovní výkon a způsoby jeho  

      ovlivňování ( úkolování, stimulování,  

      kontrolování) 

    - Hodnocení pracovníků, pracovní  

      motivace a morálka 

3 

- řeší různé komunikativní situace  

  s ohledem na typ spolupracovníka 

- vhodně uplatňuje prostředky  

  verbální a neverbální komunikace 

7. Problematika vedení pracovního  

    kolektivu 

    - Výběr zaměstnanců 

    - Osobnost vedoucího pracovníka a styl  

      jeho práce 

    - Sociální klima na pracovišti 

    - Typy řízení 

    - Vedení porad 

4 

- specifikuje úpravu zevnějšku pro  

  různé oficiální příležitosti 

- charakterizuje kulturu i etiketu při  

  slavnostních a společenských akcí  

  jako součást obchodních jednání 

- ujasňuje si kulturní písemný a ústní  

  projev 

- rozlišuje různé druhy osobní  

  komunikace ve svém oboru 

8. Psychologie obchodního jednání 
    - Komunikace se zákazníky, dodavateli 

      a odběrateli 

    - Typy nákupního chování a dynamika  

       rozhodovacího procesu kupujících 

    - Podstata a fáze obchodního jednání 

      (příprava na jednání, zahájení jednání,  

      prezentace obchodní nabídky,  

      vyjednávání, závěr jednání ) 

    - Asertivní jednání 

3 

 

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

                 Brod: Fragment,1966. 

                 BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie prodeje pro střední 

                 Odborná učiliště. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1995. 

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

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

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

 

Vypracovala: Mgr. Lukáš Houdek 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 4/128 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět praktická cvičení vede prakticky k rozvíjení 

schopností ekonomicky myslet. Porozumět podstatě podnikání 

a hospodaření podniku. Učí žáky uplatňovat ekonomickou 

efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a 

v souladu s etikou podnikání. Vede žáky správně navrhnout 

podnikatelský záměr včetně zajištění jeho zdrojů, vypočítat 

údaje týkající se zásobování, dlouhodobého majetku, mezd 

a hospodaření podnikatele včetně jeho daňových povinností. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání – oblast vzdělávání – 

Účetnictví a daně a Ekonomika a právo. 

Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných 

předmětů, v nichž žáci poznávají věcnou a hodnotovou stránku 

hospodářského procesu. Mezi ně patří vyučovací předmět 

ekonomika, účetnictví a informační a komunikační technologie. 

Naučí se připravit podnikatelský záměr a správně založit firmu 

včetně ohlášení, registrace a vyplnění tiskopisů. Dále se naučí 

základním výpočtům v oblasti mezd, daní, zásobování 

a odpisování dlouhodobého majetku, výpočtu hospodářského 

výsledku. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k tržní ekonomice, 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti, 

- porozuměli základním hodnotám a nedopouštěli se podvodů, 

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech 

  a znalostech zdokonalovat. 

Strategie výuky Předmět se vyučuje v 1. i 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. 

Výuka je zaměřena prakticky. Učivo každého tematického 

celku je doplňováno příklady a dílčími úkoly, které žáci řeší. 

Učí se pracovat s odbornou literaturou, daňovými přiznáními. 

Využívá se frontální i skupinová výuka.Uplatňuje se týmová 

práce při řešení náročných úkolů.Žáci se učí pracovat také 

samostatně při zpracování podnikatelského záměru.  

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 

žáků SŠ Rokycany. Žáci se hodnotí z ústního a písemného 

projevu, výpočtů, vyplňování daňových přiznání. Sleduje se 

odborná správnost, porozumění ekonomickým pojmům, logické 

myšlení, jazykové vyjadřování. Hodnotí se schopnost aplikovat 
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učivo v rámci jednotlivých témat a předmětů. Hodnotí se 

schopnost samostatného úsudku, pečlivost při řešení úloh 

a samostatnost. Hodnoceny jsou také samostatné domácí práce, 

práce během zkoušení a referáty. 

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, 

vypracovávají podnikatelský záměr, vypočítávají mzdy 

zaměstnanců, apod. 

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.. 

Matematická a finanční gramotnost – při výpočtech žáci 

aplikují základní matematické postupy (výpočty odpisů, mezd, 

daní aj.). 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

– při zpracování zadaných úkolů využívají internet a odbornou 

literaturu. 

Komunikativní kompetence – předmět podporuje komunikační 

dovednosti včetně dovednosti diskutovat a argumentovat (např. 

řešení problému financování podnikatelské činnosti). 

Kompetence k celoživotnímu učení – žáci umí vyhodnocovat 

výsledky a stanovovat cíle dalšího vzdělávání. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – s tímto tématem se žáci 

seznamují např. v učivu daně, daňová přiznání atd.. 

Člověk a životní prostředí – žáci používají metody výpočtu 

materiálové bilance, normování zásob, opotřebení 

dlouhodobého majetku apod. 

Člověk a svět práce – žáci se seznamují s výpočtem mezd, 

sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem i 

zaměstnavatelem 

Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 

techniky během výuky, vyhledávání informací prostřednictvím 

internetu. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 68 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- rozliší oběžný a dlouhodobý  

  majetek a jeho strukturu 

-  určí příslušný doklad k evidenci  

  majetku 

- popíše náležitosti inventární karty,  

- popíše náležitosti příjemky, skladní  

  karty a výdejky zásob. 

1. Struktura majetku a  evidence majetku     
- rozdělení a charakteristika majetku 

- doklady pro evidenci zásob  a   

  dlouhodobého majetku  

  

6 

- určí spotřebu materiálu při výrobě 

- sestaví materiálovou bilanci zásob 

- normuje zásoby 

- vypočte plánovanou spotřebu  

  materiálu a z bilanční rovnice   

  stanoví potřebu nákupu 

- stanoví výstupní ceny při oceňování 

  vyskladňovaných zásob 

2. Plánování zásob 

    - materiálová bilance 

    - časová norma zásob 

    - optimalizace zásob a zjištění potřeby    

     nákupu 

    - metody oceňování vyskladňovaných  

       zásob – FIFO, aritmetické průměry 

10 

- sestaví kalkulační vzorec 

- pro výpočet ceny používá různé  

  druhy kalkulace  

- volí správné metody tvorby ceny  

  pro různé obory podnikání 

- vypočte podle kalkulačního vzorce 

celkové náklady a cenu výrobku 

3. Kalkulace, cena 

    - kalkulační vzorec 

    - druhy kalkulace 

    - výpočet ceny, metody stanovení ceny 

10 

- vypočítá časový fond nutný k    

  výrobě 

- vyjádří kapacitu výrobního zařízení 

- vypočítá výrobní kapacitu,  

  ukazatele úrovně hospodaření a  

  komentuje výsledky 

- vypočítá daňové odpisy zvolenou  

  metodou odpisování 

- stanoví oprávky, zůstatkové ceny  

  DM 

- správně volí sazby a koeficienty pro 

  vstupní a zvýšenou cenu odpisování 

4. Hospodaření s dlouhodobým majetkem  

    - lineární metody odpisování 

    - zrychlená metody odpisování 

    - odpisy, oprávky, zůstatkové ceny 

    - hospodaření s dlouhodobým majetkem a   

      výrobní kapacita 

    - časový fond 

 

10 

- orientuje se v mzdových a 

platových tabulkách 

- vypočítá normu času a množství 

5. Odměňování zaměstnanců 

   - mzdový tarif 

   - platový tarif 

   - norma času, norma množství 

   - výpočet hrubé mzdy 

5 

- na příkladech rozliší jednotlivé   

druhy nákladů a  výnosů 

- vypočítá výsledek hospodaření  

- rozdělí zisk v jednotlivých formách  

  podnikání, popř. navrhne úhradu  

6. Výsledek hospodaření 

    - náklady, výnosy 

    - výsledek hospodaření 

    - bod zvratu 

    - rozdělení zisku u podnikatelských  

10 
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  ztráty       subjektů různých forem 

-  uvede povinnosti podnikatele ve 

vztahu k FÚ a institucím SP a ZP  

- vypočítá zálohy na odvod daně  

  příjmu FO 

- vyplní základní tiskopisy – 

oznámení pojištěnce a přihlášku 

k důchodovému pojištění 

- vymezí základní pojmy – hlavní a 

vedlejší činnost, vyměřovací základ, 

sazby a zálohy na SP a ZP OSVČ 

- vypočítá a vyplní daňové přiznání  

  daně z příjmu FO 

- vypočítá DPH – odvod a nadměrný  

  odpočet a vyplní daňové přiznání 

- stanoví výši daně z nemovitých   

  věcí, silniční daně … a podá daňové   

  přiznání 

- vypočítá spotřební daň u  

  jednotlivých druhů zboží této daně 

6. Daňová přiznání a ZP a SP FO 

    - daň z příjmu fyzických osob –  

      zaměstnanec, podnikatel 

- soc. a zdrav. poj. podnikatele 

- daň z přidané hodnoty 

- silniční daň 

- daň z nemovitých věcí 

- spotřební daň 

- daňová přiznání 

17 

 

2. ročník          Počet hodin: 60 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- volí obchodní činnost a právní  

  formu podnikání  

- rozliší výhody a nevýhody  

  jednotlivých forem podnikání 

- sestaví zakladatelský rozpočet 

- volí správnou metodu při průzkumu 

  trhu 

 

1.  Příprava podnikatelského záměru 

     - volba obchodní činnosti 

     - volba právní formy podnikání 

     - volba obchodního názvu 

     - sestavení zakladatelského rozpočtu 

     - průzkum trhu 

     - zajištění možností celostátní a regionální 

       podpory malého a středního podnikání 

12 

- popíše podmínky provozování 

živnosti, potřebné doklady a postup 

ohlášení živnosti 

- ohlásí vznik živnosti 

- požádá o zápis do obchodního  

  rejstříku 

- registruje se jako plátce daní 

- zajistí finanční prostředky pro  

  podnikání (vlastní, cizí zdroje) 

- rozliší firemní dokumentaci a její  

  náležitosti 

- vede pohovory při přijímání  

  zaměstnanců, organizuje další  

2. Založení podniku 

    - ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi 

    - zápis do obchodního rejstříku 

    - podnikatelské pojištění 

    - registrace u správce daní 

    - zajištění finančních prostředků 

    - zajištění provozních prostor, strojů a  

      zařízení 

    - vybavení a uspořádání pracoviště 

    - vybavení podniku dokumentací 

    - vypracování organizačního a pracovního  

      řádu 

- přijímání pracovníků (nábor  

22 
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  vzdělávání zaměstnanců, používá  

  stimulační nástroje 

- charakterizuje základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

      zaměstnanců, posuzování žádosti o  

      zaměstnání, vedení pohovoru, organizace 

      vzdělávání zaměstnanců, stimulování  

      zaměstnanců) 

- provádí marketingový průzkum trhu 

- stanoví ceny svých výrobků nebo  

  služeb 

- volí správnou metodu stanovení  

  ceny 

- využívá média v rámci propagace  

  podniku 

3. Marketing 

    - provedení marketingového průzkumu 

    - předběžná kalkulace a cenové nabídky 

    - stanovení ceny výrobku nebo služby 

    - propagace podniku 

6 

- vypracuje podnikatelský záměr ve  

  zvoleném oboru a formě podnikání 
4. Vypracování podnikatelského záměru  20 

 

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

 

Vypracovala: Ing. Jitka Honzů, Ing. Eliška Kantárová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 60 – 80 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ODBORNÁ PRAXE 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Odborná praxe žáků  rozvíjí praktické činnosti žáků vycházející 

ze vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP ekonomika, 

právo, účetnictví a daně, písemná a ústní komunikace. 

Realizována bude na smluvních pracovištích všech forem 

podnikání, jejich hlavní činnost by měla navazovat na vzdělání 

žáků v předchozím studiu tříletého oboru vzdělání /např. 

prodavač bude vykonávat praxi v obchodní společnosti/.  

Charakteristika učiva Žáci si v rámci odborné praxe ověřují znalosti, které získali 

v celém svém dosavadním studiu předmětech účetnictví, právo, 

ekonomika a učí se je aplikovat na řešení konkrétních úkolů. 

Odborná praxe se uskuteční výhradně na smluvních 

pracovištích, které si žák zajistí samostatně, v případě, že tak 

neudělá, bude mu pracoviště přiděleno 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě,  

svému okolí i pracovním činnostem, ve kterých dokážou  

získané kompetence uplatňovat. Žáci poznají pracovní činnosti 

konkrétní organizace nebo firmy v průběhu dvou po sobě 

jdoucích pracovních týdnů a osvojí si zásady práce v kolektivu. 

Strategie výuky Metody a formy  

- metoda činnostně zaměřeného vyučování: pozorování, 

poznávání, porovnávání 

- důraz na motivační činitele: řešení konfliktů 

- výklad, demonstrace s výkladem, individuální výuka 

Kritéria hodnocení žáků Vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků školy, tzn.    

 pětistupňové klasifikace: 

- žáci jsou hodnoceni průběžně – za jednotlivé vykonané    

  úkoly nebo za celý pracovní den  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Žáci si na konkrétních pracovních činnostech ověří svoji 

způsobilost k výkonu zvoleného povolání. 

Z hlediska klíčových kompetencí jsou žáci vedeni  především: 

- ke komunikativním kompetencím - zejména umět se    

  vyjadřovat přiměřeně situaci, společenskému postavení 

- k personálním a sociálním kompetencím – zejména umět  

  se začlenit  do kolektivu lidí, spolupracovat s druhými lidmi      

- k řešení problémů  – zejména umět rozpoznat   problém,  

  zvažovat možnosti řešení problémů apod. 

- k matematické a finanční gramotnosti – správně používat  
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   pojmy  kvantifikujícího charakteru, využívat a vytvářet formy 

   grafického znázornění, orientovat se v zásadách účetnictví,  

   provést reálný odhad výsledku 

- ke kompetenci využívat prostředky informační technologie 

   a pracovat s informacemi -  žáci jsou vedeni k tomu, aby se  

   dokázali prakticky  orientovat ve svém oboru ( vyhledávání  

   pomocí internetu) 

- k kompetenci pracovního uplatnění a podnikání– zejména na    

  trhu   práce, aby si osvojovali základní vědomosti a  

  dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských  

  aktivit 

 

Průřezová témata 

Průřezová témata jsou začleňována do výuky průběžně ve 

spolupráci s teoretickým vyučováním 

- Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce se  

   prolínají zejména takovými tématickými celky, které se   

   zabývají technologickými postupy a komunikativními  

   dovednostmi (např. práce a mzdy, odvody, daně)  

    Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali uplatňovat    

    teoretické znalosti z výuky v praktických   dovednostech     

    (např. ukončení a navázání pracovního poměru, 

    druhy pracovního poměru ) 

- Člověk a životní prostředí se objevuje v tématech příprava  

  zboží k prodeji a manipulace se zbožím (třídění obalů) 

- Informační a komunikační technologie se objevuje při  

  vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací  

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník        Počet hodin: 60 - 80 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- orientuje se v uspořádání pracoviště 

- uplatňuje prostředky verbální i   

   neverbální komunikace 

- jedná podle zásad společenského    

  chování a profesního vystupování 

- zpracovává písemnosti a tabulky 

1. Blok  

    - BOZP 

    - Interpersonální komunikace a  

      společenský styk 

    - Zpracování písemností na PC a práce s    

      nimi   

10 - 15 

- správně používá a aplikuje        

  základní ekonomické pojmy 

- rozlišuje právní formy podnikání  

-  chápe vztah prodeje a marketingu  

   význam tvorby cen 

- orientuje se v základní úpravě    

   mzdových předpisů 

- vyčíslí základní mzdu, vypočítá  

   zdravotní a sociální pojištění 

2. Blok 

    - Trh a jeho člení, nabídka, poptávka,    

      cena  

    - Právní formy podnikání  

    - Hlavní činnosti podniku 

    - Marketing a prodejní činnosti  

    - Mzda, zdravotní a sociální pojištění 

20 - 30 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

138 

 

- rozlišuje základní pojmy v   

  účetnictví – účetní jednotka a účetní  

  období  

- orientuje se v náležitostech vedení  

   daňové evidence   

- účtuje na pokladně na základě  

  příjmových a výdajových dokladů,   

- vyhotoví příjmové a výdajové   

  doklady 

- orientuje se v  bezhotovostních  

   platbách za zboží a služby, ovládá 

   vystavení dokladů s nimi  

   spojenými  

- účtuje o materiálu a výrobcích,  

  vyhotoví příjemku, výdejku,  

  skladní kartu 

3. Blok 

    - Vymezení účetnictví a daňové evidence 

  - účetní doklady a knihy 

  - třídění a vyhotovování účetních    

    dokladů 

    - Peněžní prostředky 

    - Dlouhodobý majetek 

    - Zásoby – členění, účtování, oceňování 

    - Pohledávky a závazky 

  - charakteristika a členění závazků 

  - pohledávky a závazky z obchodního 

          styku 

  - pohledávky a závazky vůči    

          zaměstnancům 

  - pohledávky a závazky vůči    

    finančnímu úřadu 

     - Inventarizace majetku a závazků 

     - Účetní uzávěrka      

30 - 35 

 

Vypracovala: Bc. Dagmar Kfelířová 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

139 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Kód a název oboru vzdělání: 64 – 41 – L/51 Podnikání 

Název ŠVP:     PODNIKÁNÍ 

Školní vzdělávací program je určen pro dívky a hochy. 

 

Dosažení stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Délka a forma vzdělávání:   3 roky, dálková forma nástavbového studia 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: 

přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem  561/2004 Sb. - § 83, dále § 63, 16, 20, 70. 

 

Zdravotní způsobilost: 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek 

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

způsobilý příslušný registrovaný praktický lékař. Zdravotní omezení vždy závisí 

na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. 

 

Ukončování vzdělávání: 

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá z písemné, z praktické 

zkoušky  a z ústní zkoušky. Praktická část maturitní zkoušky se koná z účetnictví. Profilová 

část maturitní zkoušky se koná z odborných předmětů ekonomika, management a marketing, 

právo a účetnictví. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy. 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

 

Organizace výuky: 

Výuka je organizována formou konzultací jeden den v týdnu v rozsahu 7 – 8 vyučovacích 

hodin od 1. do 3.  ročníku. Souvislá odborná praxe probíhá ve 3. ročníku v délce trvání 2 týdny.   

Souvislou odbornou praxi lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele o druhu a délce  

vykonávané práce. 

Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni k maturitním zkouškám, ve spolupráci 

s Hospodářskou komorou a dalšími subjekty se žáci školy účastní různých prezentačních 

a jiných akcí. 

 

Pojetí vzdělávacího programu: 

Obor vzdělání je náročný na  intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického 

myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, 

aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. 

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a 

intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání  – obchodní zástupce, vedoucí 

expedice, odbytář, zásobovač a další středně manažerské práce. Při sestavování a naplňování 

ŠVP je respektovaná snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, 

které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou 

respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů 

je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých typech 

provozních jednotek v regionu. 

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka 

a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. 
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Odborné předměty jsou zaměřeny na získání přehledu o právní legislativě, managementu, 

marketingu, ekonomice podniku a jeho účetnictví.  

Výuka se zaměřuje na aplikaci teoretických znalostí z ekonomiky, účetnictví, managementu 

a marketingu v praxi. 

Obsah odborných předmětů je předmětně koordinován s praxí. Žáci jsou vedeni 

k hospodárnému zacházení s potravinami, materiálem a k ekologickému chování, ke slušnému 

chování a k dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti práce. 

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

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

 

Metody a formy výuky: 

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

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

vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou stimulaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se 

opírá o zájem o zvolený obor vzdělání. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se 

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

žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost, schopnost kooperace a týmové 

spolupráce se záměrem odpovídajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování 

žákovských postojů – samostatné práce žáků, skupinové práce, žákovské projekty, 

brainstorming, referáty, prezentace písemné, ústní a jiné, společné hodnocení, analýza 

výsledků. Důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, 

které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako vzorky, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, 

instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé 

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

Učitel působí jako konzultant a rádce při učení. Základním rysem učitele dospělých by měl být 

taktní zájem o žáky spojený se snahou pochopit jejich těžkosti a zábrany související s výukou 

nebo učením. Podmínkou jeho práce je úcta k dospělému při respektování jeho osobnosti, 

zájmů, schopností, ale i jeho vlastních představ o sobě samém. S žákem jej spojuje společný 

učební cíl, který je realizován výhradně na základě jejich partnerství a spolupráce. Učitel tomu 

musí přizpůsobovat svou roli ve třídě i postupy práce při vyučování. Nemusí pak vadit ani vyšší 

věkový rozdíl mezi mladším učitelem a žákem, který ale musí být zároveň podložen empatií a 

pedagogickým taktem učitele. U dospělých v pozdějším aktivním věku je třeba nezřídka také 

počítat s fyziologickým zhoršením zraku či sluchu a preventivně tomu přizpůsobit všechny 

relevantní podmínky výuky (volba učebny, její uspořádání z hlediska moderních forem výuky, 

materiálně-technické vybavení pro potřeby výuky a samostudia atd.). 

Základním didaktickým principem, který by se měl naučit respektovat každý vyučující, je 

oprostit se od snahy dospělého žáka vychovávat a formovat, neboť každý dospělý se vzdělává 

sám. V pedagogické praxi jsou nejvýznamnější ty principy, které by měly mít vliv na konkrétní 

výuku, tj. na vyučování na straně učitele a učení se na straně žáka. Nejčastěji jsou zmiňovány 

principy vědeckosti, spojování teorie s praxí, participativnosti, soustavnosti, přiměřenosti, 

individuálního přístupu, názornosti a trvanlivosti. 

Pokud jde o didaktické strategie, ty se uplatňují za konkrétních učebních podmínek a jsou úzce 

spojeny s naplňováním vzdělávacích cílů a s obsahem vzdělávání. Neexistuje optimální 

didaktická metoda, každá má svoje výhody a nevýhody, silné nebo slabé stránky. Oblast 

vzdělávání dospělých by měla být průnikem klasických školských metod a vhodně zvolených 

metod jiných, které byly vyvinuty především pro další profesní vzdělávání. Významný podíl 

zde má samostudium žáků, proto by ve výuce měla být věnována náležitá pozornost metodám 

učení se. Významným prostředkem ve vzdělávání dospělých budou prostředky informačních 

a komunikačních technologií, které umožňují žákům získávat informace pro samostudium a pro 

průběžnou komunikaci žáka se školou z domácího prostředí. 
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Hodnocení žáků: 

Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení. Kritéria hodnocení 

vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. 

Hodnocení žáků vyplývá z dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel 

předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek - písemné práce vypracované 

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

projektů aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na 

vyučování. 

Upřednostňuje se individualizace v rámci hodnocení výsledků vzdělávání, umožňuje se 

individuální tempo učení. 

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

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

samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat 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 k 

praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných 

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

 

Rozvíjení klíčových kompetencí: 

Během vzdělávání je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby 

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

k tomu, aby se žák správně zapojit do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. 

Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, 

ve kterém uplatní své schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. 

Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na úrovni verbální, písemné i s využitím IKT. Oblast 

IKT je zaměřena nejen na osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také 

na vhodném využití těchto znalostí pro svůj osobní i pracovní život. 

Výchovně vzdělávací proces je veden tak, aby se žák 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. 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat Člověk v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, 

Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie do výuky je zaměřeno tak, aby 

si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých 

vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. I když 

tato témata mají výrazně formativní charakter, ani ona nejsou ve vzdělávání dospělých zcela 

opomenuta. Ve školním vzdělávacím programu jsou průřezová témata zohledněna v rámci 

konkrétních vyučovacích předmětů tak, aby odpovídala věku a zkušenostem dospělých a 

zprostředkovávala jim nové a aktuální poznatky. Vždy záleží na odhadu, resp. empatii 

příslušného vyučujícího, aby dospělé vhodným a odpovídajícím způsobem seznámil s těmi 

poznatky, které jsou pro ně nové, a tedy významné. Průřezová témata jsou zařazována do všech 

ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo. 
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Vzdělávání a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
Vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 

MŠMT č. 73/2005 a č. 270/2017 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.  

Střední škola se plně zapojila do realizace inkluze. 

Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, žáci se specifickými 

poruchami chování, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním i 

žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, se sociálním znevýhodněním a také žáci mimořádně 

nadaní. 

Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, s vývojovými poruchami chování, 

především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou (ADHD) jsou začleňováni 

do běžné třídy a vzdělávají se podle plánů podpůrných opatření. Plány podpůrných opatření 

jsou:  

 podpůrná opatření prvního stupně, 

 podpůrná opatření druhého stupně, 

 podpůrná opatření třetího a vyššího stupně. 

Podpůrná opatření prvního stupně vypracovávají třídní učitelé ve spolupráci s výchovným 

poradcem a ostatními učiteli v dané třídě. Je vypracován Plán pedagogické podpory 1. stupně. 

Podpůrná opatření druhého a vyššího stupně vypracovávají třídní učitelé ve spolupráci 

s výchovným poradcem na základě doporučení PPP a s ostatními učiteli v dané třídě, učiteli 

v dané třídě jsou s těmito opatřeními seznámeni. Je vypracován plán pedagogické podpory 

2. stupně. 

Plány pedagogické podpory vhodně volí pedagogicko-psychologické metody, dlouhodobě 

sledují vývoj změn vzdělání a chování u žáků. 

Plány pedagogické podpory pracují se žáky se sociálním znevýhodněním. Snaží se o jejich 

motivaci ke studiu vůbec a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou dlouhodobě 

sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráci s výchovným poradcem a eventuálně s 

vychovateli DM 

Žáci mimořádně nadaní se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Mimořádně 

nadaní žáci (sportovci, umělci …) jsou uvolňováni z výuky na soutěže, utkání, mezinárodní 

turnaje atd. Žáci se připravují individuálně, využívají konzultací jednotlivých učitelů. 

Pro žáky, jejichž porucha dosahuje takového stupně, že je opravňuje k zařazení do speciálního 

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

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

učiva může být přizpůsoben s ohledem na druh postižení žáka. Pro každého žáka volíme 

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

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

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

Hodnocení žáků s SPU pedagogičtí pracovníci provádějí v souladu s doporučením ŠPZ a podle 

pedagogických, psychologických a didaktických zásad. 

Plány pedagogické podpory jsou evidovány u ŘŠ. 

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

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

Všichni vyučující mohou realizovat další vzdělávání zaměřené na vzdělávání žáků se SVP 

(i žáků nadaných). Získané vědomosti mohou uplatňovat v metodách a formách výuky, 

hodnocení a komunikaci s těmito žáky.  

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

institucemi a organizacemi: 

 Pedagogicko-psychologická poradna Rokycany, 
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 Oddělení sociálně - právní ochrany dětí MÚ Rokycany, 

 výchovní poradci základních škol, ze kterých integrované děti přicházejí, 

 Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování. 

 

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

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického 

i praktického vyučování. Vychází z požadavku 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. 

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména 

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

eliminovat jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají 

bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje. 

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

kterým jsou žáci seznámeni. Je zpracována Metodická osnova vstupního školení bezpečnosti 

práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamování a prokazatelně poučeni vždy 

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, žáků 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 bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů. 

Zákoník práce 

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

Proškolení z poskytování první pomoci 

Proškolení z požární ochrany dle Tematického plánu školení SŠ (zákon 67/2001 Sb., 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., výklad o požárním nebezpečí v organizaci, instruktáž o používání 

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

umístěním ohlašovny požárů). 

V odborném výcviku dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou 

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

provozně bezpečnostními předpisy.  

Je podrobně stanoven systém vykonávání dohledu nad žáky 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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UČEBNÍ PLÁN 
 

Kód a název oboru vzdělání:  64 – 41- L/51 Podnikání 

Název ŠVP:   PODNIKÁNÍ 

Stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka vzdělávání:   3 roky 

Forma vzdělávání:   dálková 

Datum platnosti od:   1. 9. 2018 

 

 

Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin  

1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

A. Povinné vyučovací předměty     

Český jazyk a literatura 32 32 30 94 

Anglický/ Německý/ Ruský jazyk 32 32 30 94 

Občanská nauka - - 8 8 

Dějepis -  8 8 16 

Matematika 32 32 30 94 

Fyzika 8  - - 8 

Základy přírodních věd 8  - - 8 

Informační a komunikační 

technologie 

16 16 15 47 

Ekonomika 32 32 30 94 

Účetnictví 32 32 30 94 

Písemná a elektronická 

komunikace 

8 8 8 16 

Právo - 8 8 16 

Management a marketing - 8 15 23 

Psychologie 8 - - 8 

Praktická cvičení 8 8 8 24 

Celkem 216 216 220 652 
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Přehled využití týdnů ve školním roce 

 

Činnost Počet týdnů v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 

 

30 

 

Odborná praxe 0 0 2 

Časová rezerva (opakování učiva, výchovně 

vzdělávací akce) 

8 

 

8 

 

4 

 

Maturitní zkouška 0 

 

0 

 

3 

 

Celkem 40 40 40 

 

 

UČEBNÍ OSNOVY 
 

Předmět: 

Český jazyk a literatura 

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Ruský jazyk 

Občanská nauka 

Dějepis 

Matematika 

Fyzika 

Základy přírodních věd 

Tělesná výchova 

Informační a komunikační technologie 

Ekonomika 

Účetnictví 

Písemná a elektronická komunikace 

Právo  

Management a marketing 

Psychologie  

Praktická cvičení 

Odborná praxe 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 94 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ČESKÝ JAZYK 
 

Obor vzdělání nástavbového studia  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět český jazyk a literatura navazuje  na předchozí výuku 

ve tříletých učebních oborech. 

Skládá se ze dvou, respektive tří oblastí, které se vzájemně 

podporují a doplňují. Jazykové vzdělávání a komunikační 

výchova rozvíjejí komunikační kompetence a performaci žáků 

a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. 

Podílí se rovněž na rozvoji sociální kompetence žáků. K plnění 

tohoto cíle přispívá i literární výchova a naopak literární 

vzdělávání a výchova, zvláště práce s uměleckým textem, 

prohlubují i znalosti jazykové a kultivují jazykový projev žáků. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání – Český jazyk a Estetické 

vzdělávání. Jazykové, komunikační a literární učivo je 

rozloženo do 2 postupných ročníků s 3 a 4 hodinovou dotací 

(roční varianta 99, 124 hodin). 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Vyučování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit 

a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně vyjadřovat, 

používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské 

normy, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a 

s informacemi. Při nácviku komunikačních dovedností lze 

aplikovat i vědomosti a dovednosti osvojené při analýze 

literárních textů a opačně – při analýze literárních textů lze 

prezentovat a procvičovat nejen jazykové, stylistické, literárně 

teoretické a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační 

dovednosti a nacvičovat řečové chování v různých 

komunikačních situacích.  

Strategie výuky Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků z tříletých 

učebních oborů a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a 

profesnímu zaměření žáků. Cílem je toto předcházející vzdělání 

prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní a 

kvantitativní úroveň a využívat je jako humanizující a 

socializující nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy. 

Literární vzdělávání kromě četby, rozboru interpretace 

uměleckých děl či jejich ukázek vede k celkovému přehledu o 

klíčových  momentech v české a světové literární historii. 

S řadou autorů i s učivem z literární teorie se žáci seznámili 

v předešlém studiu. Pozornost je proto zaměřena na 

systematizaci poznatků. 
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Kritéria hodnocení žáků V základní podobě vychází z 5stupňové klasifikace dle Pravidel 

pro hodnocení vzdělávání žáků. K hodnocení je využíváno 

ústní i písemné ověřování znalostí. Součástí hodnocení je i 

samostatná, tvořivá činnost žáka, dovednost aplikovat získané 

znalosti a dovednosti prakticky, práce s informačními zdroji a 

jejich využití v předmětu i oboru.  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

a) komunikativní  

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační  

  situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se  

  prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky  

  náročnější texty 

- vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory 

  a  postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané  

  situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí 

- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a  

  projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) 

b) personální  

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, 

  zájmové a pracovní orientace a životních podmínek 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobů jednání 

- plnit odpovědně svěřené úkoly 

c) sociální 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a    

  podle svých možností je pozitivně ovlivňovat 

- pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

d) kompetence k řešení problémů 

- pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou 

  situaci) v celém jeho kontextu 

- určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho  

  řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení 

- využívat zkušenosti a vědomosti dříve získané 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních  

   technologií a pracovat s informacemi 

- efektivně pracovat se získanými informacemi 

- k získaným informacím přistupovat kriticky 

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodná komunikace  

  s potencionálními zaměstnavateli 

- dokázat využít komunikačního vybavení při jednáních na  

  některých obchodních úrovních  

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře a celoživotně  

  se vzdělávat 

 

Průřezová témata: 
a) Občan v demokratické společnosti  

- vytváříme demokratické prostředí ve škole, ve třídě na  

  principech respektování, spolupráce, účasti, dialogu 

- prioritní je výchova k demokratickému občanství, formování  



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

148 

 

  osobnosti, vytváření názorů a postojů 

- rozvíjíme smysl žáků pro aktivní účast na životě třídy, školy, 

  obce 

- posilujeme mediální gramotnost, práci s informacemi a  

  kritický přístup k médiím 

- využíváme metod: simulace problémových situací, besedy,  

  diskuse, exkurze, referáty, komentáře, vhodné tvůrčí  

  projektové úkoly (samostatné aktivity) 

b) Člověk a životní prostředí 

- vedeme k pochopení významu přírody a životního prostředí 

- pro člověka, upozorňujeme na negativní dopady 

- vytváříme postoje a hodnotové orientace žáků vedoucí  

  k pozitivnímu životnímu způsobu a stylu 

- využíváme metod: řízený rozhovor, problémové úkoly a  

  situace, pozorování, referáty, vhodné tvůrčí úkoly 

c) Člověk a svět práce 

- vytváříme sumáře znalostí a dovedností, aby souvisely 

  s profesním uplatněním žáků (absolventů) na trhu práce 

- vedeme je k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře, 

  odpovědnosti za svou budoucnost, nutnosti 

- celoživotního vzdělávání, adaptabilitě v dynamickém rozvoji  

  ekonomiky a technologií současného světa 

- využíváme metod: řešení praktických a konkrétních problémů, 

  práce s informačními a komunikačními prostředky, exkurze,  

  simulace situací řešících interpersonální vztahy 

d) Informační a komunikační technologie 

- vedeme žáky k efektivnímu používání prostředků  

  informačních a komunikačních technologií, jejich využívání  

  v rámci specifik dané odborné kvalifikace 

- využíváme metod: žáci řeší úkoly zadané ve všeobecně  

  vzdělávacích předmětech, práce s internetem 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání – Český jazyk – mluvnice + sloh 

1. ročník         Počet hodin: 16  

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- ovládá techniku studijního čtení 

- prakticky využívá znalosti z oblasti 

  práce s informačními zdroji a  

  vytváření záznamů 

- používá klíčových slov při  

  vyhledávání informačních pramenů 

- sestavuje výpisky, výtahy 

Úvod do výuky jazyka     

Doporučení studijní literatury      

Metody racionálního studia textu      

Základy informatiky, anotace, rešerše,  

výtah, osnova, výpisky     

 

2 

- v písemném projevu uplatňuje  

  znalosti českého pravopisu 

- rozezná jazykové a stylizační  

  nedostatky 

- charakterizuje národní jazyk 

Upevňování jazykových a pravopisných  

poznatků a dovedností   

Obecné poučení o jazyce  

Obecné poučení o slohu  

4 
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- rozlišuje spisovný jazyk a jeho  

  varianty, obecnou češtinu, slang, 

argot, dialekty 

- charakterizuje slohotvorné činitele a 

  aplikuje je při výstavbě  

  komunikačního textu 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitiv-   

  ní i negativní 

- vhodně používá jednotlivé slohové  

  postupy 

Slohotvorní činitelé 

Druhy popisu, odborný popis, výklad 

 

4 

- uplatňuje znalosti ze skladby ve  

  svém vyjadřování 

- orientuje se ve výstavbě textu  

Základy rétoriky, přednes textů připrave-  

ných i nepřipravených 

Složitější typy souvětí, používání polovět- 

ných konstrukcí 

3 

- vyjadřuje se věcně, správně, srozu- 

  mitelně 

- uplatňuje znalosti českého pravopi- 

  su 

- orientuje se ve výstavbě textu 

- poznává a uplatňuje techniku mlu- 

  veného slova, klade otázky a vhod- 

  ně formuluje odpovědi 

- využívá emocionální a emotivní  

  stránky mluveného i psaného slova 

Interpunkce 

Ústní pracovní komunikace – např.   

s , výtky, pochvaly 

4 

 

Český jazyk - literatura 

 

1. ročník         Počet hodin: 16  

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

 hodin 

Žák/žákyně 
- charakterizuje literární umění 

- získává informace z literární teorie  

  a poetiky a aplikuje je 

Úvod do studia ročníku 

Funkce literatury, základní druhy, žánry 

Hodnoty literárního díla, problémy regionu 

Literatura od starověku po romantismus 
Nejstarší literatury světa – orientální, řecká,     

 římská, mytologie    

2 

- charakterizuje historická období a  

  hledá jejich souvislosti s literárním  

  uměním 

- pracuje s literárními texty, snaží se 

  je pochopit, formulovat jejich jádro, 

  reprodukovat a vyjadřovat vlastní  

  prožitky 

Středověká literatura 

Křesťanství – Bible, staroslověnské 

písemnictví, latinská literatura, Kosmas, 

Hus, Chelčický, legendy, kroniky, písně, 

kázání 

3 

- při rozboru textu pracuje se zna- 

  lostmi z literární teorie a poetiky 
Humanismus a renesance 
Základní znaky, hlavní představitelé – da 

Vinci, Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Villon, 

Rabelaise, Cervantes, Shakespeare, 

Národní humanismus, knihtisk, Kornel, 

Blahoslav, D.A. z Veleslavína, cestopisy, 

3 
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Bible kralická 

- zhodnotí význam daného autora i  

  díla pro dobu, v níž tvořil 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce  

  daných uměleckých děl 

Baroko – doba pobělohorská 

Hlavní znaky, literatura oficiální, lidová, 

exilová, Milton, význam Komenského, 

Briedel, Balbín, A.Michna z Otradovic 

Klasicismus, osvícenství, preromantismus 
Kult rozumu a osvícenství, dobrodružný 

román – Moliere, Voltaire, Defoe, Goethe 

3 

- charakterizuje prezentované literár- 

  ní období a zařazuje je do společen- 

  sko-historického kontextu 

- formuluje charakteristické znaky  

  literárních textů a rozdíly mezi nimi 

České národní obrození 

Od osvícenství k idealizované minulosti, 

noviny, divadlo, hl.etapy, charakter, 

osobnosti – Dobrovský, Jungmann, Palacký, 

Kollár, Čelakovský, Tyl 

2 

- provádí klasifikaci literárních děl  

  dle druhů,žánrů 

- zaujímá hodnotící postoj k tvorbě  

  českých a světových autorů 

- vyhledává informace  

  k prezentovaným oblastem (pracuje  

  s informačními zdroji) 

Romantismus a realismus 

Romantický postoj, hl.znaky, Byron, Scott, 

Puškin, Lermontov, Hugo, Poe, Mácha, 

Erben … 

3 

 

2. ročník  Český jazyk – mluvnice + sloh    Počet hodin: 16 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

Žák/žákyně 

- vhodně používá jednotlivé slohové  

  postupy a základní útvary 

- odborně se vyjadřuje o jevech svého 

  oboru 

- vyjadřuje se věcně, správně, srozu- 

  mitelně 

Odborný referát, ústní, písemný, kompozice, 

jazykové prostředky 
2 

- charakterizuje vybrané slohové  

  útvary 

Informační slohové postupy – dělení, zá- 

kladní charakteristika 
2 

- poznává a uplatňuje techniku mlu- 

 veného slova, klade otázky a vhodně 

 formuluje odpovědi 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitiv 

  ní i negativní  

Odborný referát 

Dialog, monolog, polylog - procvičování 
2 

- orientuje se ve výstavbě textu 

- odhaluje a opravuje jazykové nedo-  

  statky a chyby 

Rozbor nejčtenějších jazykových  a sloho- 

vých nedostatků, využití písemných projevů 
2 

- uplatňuje znalosti ze skladby 

- uplatňuje své znalosti v praktických 

  cvičeních 

Upevňování a systematizace jazykových a 

pravopisných poznatků a dovedností 

 

2 
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- v písemném projevu uplatňuje zna- 

  losti českého pravopisu 

- znalosti ze skladby používá  

  v logickém vyjadřování 

- rozpozná funkční styl, dominantní  

  slohový postup a slohový útvar 

Prohlubování jazykových, pravopisných a 

stylizačních dovedností a znalostí      

      

3 

- uplatňuje znalosti českého pravopi- 

  su 

- odhaluje a opravuje jazykové nedo- 

  statky a chyby 

- používá adekvátní slovní zásoby  

  včetně příslušné terminologie 

Obecné výklady o jazyce, vztah češtiny a 

slovenštiny 

Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby 

Používání interpunkce – přímá řeč, 

dvojtečka, středník, pomlčka, spojovník 

3 

 

2. ročník Český jazyk – literatura     Počet hodin: 16 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

Žák/žákyně 

- charakterizuje historická období  

  hledá jejich souvislosti s literárním 

  uměním 

- pracuje s literárními texty, snaží se  

  je pochopit, formulovat jejich jádro, 

  reprodukovat a vyjadřovat vlastní  

  prožitky 

- charakterizuje prezentované literár- 

  ní období a zařazuje ho do spole- 

  čensko-historického kontextu 

Předpoklady vzniku a umělecké zásady 

realismu a naturalismu – Balzac, Čechov, 

Dickens, Dumas st., Flaubert, London, 

Stendhal, Tolstoj, Twain, Zola 

1 

- zaujímá hodnotící stanoviska   

  k tvorbě autorů 

- formuluje charakteristické znaky  

  literárních textů a rozdíly mezi nimi 

Romantismus a realismus v ostatních druzích 

umění, prolínání romantismu a realismu – 

Puškin, Gogol 

Detektivní a vědecko-fantastické povídky 

Česká liter. ve 40. – 90.letech 19.stol. 
Společenské a politické poměry – Borovský, 

Němcová 

2 

- text interpretuje a hovoří o něm  

- charakterizuje českou kulturní a  

  literární scénu 

- provádí klasifikaci literárních děl  

  dle druhů a žánrů 

Almanach Máj a představitelé – Neruda, 

Arbes, Hálek, Světlá 

Novoromantikové kolem Ruchu, Lumíru, 

Květů – Čech, Sládek, Vrchlický, Zeyer  

Historická beletrie – Jirásek, Winter, 

Třebízský 

2 

- aplikuje získané znalosti a doved 

  nosti v charakteristice literárních  

  textů 

- transformuje vybrané texty tvůrčím  

  způsobem 

Real.a natural. v české liter. 80. a  90. let 

19.století, kritický realismus – Mrštíkové, 

Masaryk, venkovská próza 

 

2 

- zhodnotí význam daného autora i  

  díla pro dobu, v níž tvořil, pro pří- 

  slušný umělecký směr i pro další  

  generace 

Nové umělecké  a literární směry – prokletí 

básníci 

Symbolistické a realistické směry v české a 

slovenské próze a poezii – Sova, Březina, 

2 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

152 

 

- vytváří vlastní prožitky z recepce  

  daných uměleckých děl 

Dyk, Machar, Neumann, Krasko …    

- specifikuje a rozlišuje literární dru- 

  hy a žánry 

- prezentované texty interpretuje zvo- 

  lenými metodami 

První světová válka a její odraz v literatuře – 

např. Hašek, John, Remarque, Brecht, 

Rolland, Barbusse, Babel, Šolochov, 

Šrámek, Dyk, Deml … 

Legionáři – Langer, Kopta, Kratochvíl 

2 

- charakterizuje specifika literárního  

  díla a zvažuje jejich přínos pro roz- 

  voj vlastní osobnosti 

- prezentované texty zpracovává  

  tvůrčím způsobem 

- v kontextu významných historic- 

  kých momentů charakterizuje speci- 

 fika světové kultury 

Nové básnické a umělecké proudy na 

počátku 20.století – expresionismus, 

futurismus, dadaismus, kubofuturismus, 

surrealismus – Apollinaire, Majakovskij, 

Tzara, Breton 

Proletářská poezie, poetismus, surrealismus, 

Devětsil – Neumann, Hora, Wolker, Hořejší, 

Seifert, Biebl, Nezval 

2 

- aplikuje získané znalosti a doved-   

  nosti v charakteristice literárních  

  textů 

Světová próza – světová válka jako 

historický předěl, vrcholy svět. Realismu – 

Mann, Rolland, France, Lewis, Steinbeck, 

Šolochov … 

Předchůdce moderní prózy – Joyce, Proust, 

Kafka 

3 

 

3. ročník Český jazyk – mluvnice + sloh     Počet hodin: 15  

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

Žák/žákyně 

- s pomocí techniky mluveného slova 

  realizuje komunikační situace a  

  aplikuje komunikační strategie 

Systematizace a upevňování jazykových a 

slohových poznatků 

Jazyk v úředním a pracovním jednání – 

úřední dopis, žádost, přihláška, životopis, 

posudek 

3 

- vyhledává, charakterizuje a zpraco- 

  vává vybrané druhy a žánry  

  z oblasti publicistiky 

- rozpracovává kompozice úvaho-    

  vých postupů 

Úvaha – kompozice, jazykové prostředky 

Fejeton – kompozice, jazykové prostředky 
3 

harakterizuje úvahové postupy  

  (úvaha, esej, kritické hodnocení) 

Kritika – kompozice, jazykové prostředky 

 
2 

- používá normativní příručky české- 

  ho jazyka 

Upevňování  pravopisu a větné stavby 2 

- řídí se zásadami správné výslovnos- 

  ti 

Upevňování  morfologie, stylistiky, 

slovotvorby, pravopisu 

Příprava k písemné mat.zkoušce 

2 

- charakterizuje vybrané slohové  

  útvary 

- vysvětlí zákonitosti vývoje českého 

  jazyka 

Příprava k maturitní zkoušce 2 
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- vybrané útvary samostatně sestavu- 

  je a realizuje 

- vytváří logickou strukturu textu 

- vyjadřuje se věcně správně a sro- 

  zumitelně 

Souhrnné procvičování a systematizace 

učiva 
1 

 

3. ročník   Český jazyk - literatura                                                Počet hodin: 15 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

Žák/žákyně 

- charakterizuje českou kulturní a  

  literární scénu 

- vybírá texty českých autorů, kteří  

  ho zásadním způsobem oslovili,  

  svůj výběr názorově formuluje 

Proměna české prózy, např. Almanach na r. 

1914, bratři Čapkové, Poláček, Bass 

Experimentální próza – Weiner, Vančura 

Psychologický román – Hostovský, Řezáč, 

Havlíček 

3 

- vybírá texty českých autorů, kteří  

  ho zásadním způsobem oslovili,  

  svůj výběr názorově formuluje 

- charakterizuje českou kulturní a  

  literární scénu 

Sociálně orientovaná próza – Majerová, 

Olbracht, Pujmanová, Jilemnický 

Venkovská próza – ruralismus – Knap, 

Křelina, Vrba, Martínek, Morávek 

3 

- zhodnotí význam daného autora i  

  díla pro dobu, v níž tvořil 

- rozezná a užívá správnou grafickou  

  a formální úpravu projevu 

- zhodnocuje přínos literárních děl  

  vybraných autorů pro formování své 

  osobnosti 

Drama a divadlo – nástup české divadelní 

avantgardy – Honzl, Frejka, Voskovec, 

Werich, Burian, Osvobozené divadlo, D-34 

Literatura od roku 1945 do současnosti 

Válečný prožitek a poezie – Orten, Bednář 

Literární skupiny – např. Ohnice, Květen, 

Host do domu 

Přední osobnosti poválečné poezie – Holan, 

Seifert, Hrubín,Palivec, Skácel, Mikulášek 

3 

- aplikuje získané znalosti a doved- 

  nosti v charakteristice literárních  

  textů 

- rozezná a užívá správnou grafickou  

  a formální úpravu projevu 

- zhodnocuje přínos literárních děl  

  vybraných autorů pro formování své 

  osobnosti 

Básnická generace 60.let – Wernisch, Šrut, 

Brousek, Hrabě 

Poezie 70.let – Žáček, Šimon, Cincibus 

Osobnosti současné poezie – Šiktanc, Diviš, 

Juliš 

Válka v próze jako trauma – Weil, 

Hostovský, Mucha, Valenta, Drda, Mňačko, 

Mináč 

Próza socialistického realismu – Řezáč, 

Otčenášek, Hečko 

2 

- charakterizuje specifika literárního  

  díla a zvažuje jejich přínos pro roz- 

  voj vlastní osobnosti ( dospívajícího 

  mladého člověka 21.století) 

- charakterizuje dobrou společnost a  

  rozlišuje prezentované umělecké  

  směry v ní 

Návrat k člověku – Lustig, Fuks, Škvorecký 

Procházka, Pavel 

Hledání nových cest – Hrabal, Páral, 

Kundera, Vaculík, Klíma, Kohout, Kliment, 

Kantůrková 

Systematizace učiva 

4 

 

 

Učebnice: SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro SŠ. 1.vyd. Havlíčkův        
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                 Brod: Fragment,1996. 

                 HAVRÁNEK, Bohuslav, JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice češtiny.  

                 1.vyd. Praha: SPN, 1990. 

                 TEJNOR, Antonín, ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk I.-IV. pro střední ško- 

                 ly. 1.vyd. Praha: SPN, 1984. 

                 MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk – přehled středoškolského učiva. 1.vyd. Tře 

                 bíč: PV, 2006. 

                 HLAVSA, Zdeněk, HRUŠKOVÁ, Zdeňka aj. Pravidla českého pravopisu. 1.vyd.  

                 Praha: Pansofia, 1993. 

                 FILIPEC, Josef, DANEŠ, František aj. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřej 

                 nost. 3. vyd.Praha: Academia, 2003. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro SŠ. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Frag 

                 ment, 2007. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka I. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 1999. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 2000. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 2003. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čítanka IV. k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: 

                 Fragment, 2003. 

                 SOCHROVÁ, Marie. Čtenářský deník k Literatuře v kostce. 1. vyd. Havlíčkův   

                 Brod: Fragment, 1998. 

                 POLÁŠKOVÁ, Taťána, MILOTOVÁ, Dagmar aj. Literatura – přehled středoškol 

                 ského učiva. 2. vyd. Český Těšín: PV, 2007. 

                 BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. 3. vyd. Praha: Fortuna, 1995.  

                 BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury II. 2. vyd. Praha: Fortuna, 1995. 

                 BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury III. 1. vyd. Praha: SPN, 1997.  

 

Vypracovala: Mgr. Alena Šamanová, Mgr. Lukáš Houdek 
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Seznam povinné literatury k maturitní zkoušce 

z českého jazyka a literatury- základní úroveň 

obtížnosti 
Žák je povinen vybrat si ze seznamu 20 děl, v každém okruhu musí být 

zastoupena minimálně 1 próza, 1 poezie a 1 drama 
 

Do konce 19. století (minimálně 4 díla)   

 

 

Světová:  

G. Boccaccio - Dekameron 

W. Shakespeare - Romeo a Julie 

Moliere - Lakomec 

V. Hugo - Chrám Matky boží v Paříži 

A. S. Puškin - Evžen Oněgin 

H. de Balzac - Otec Goriot 

N. V. Gogol - Revizor 

E. Zola - Zabiják 

Ch. Dickens - Oliver Twist  

 

Česká:  

J. A. Komenský - Labyrint světa a ráj srdce 

K. H. Mácha - Máj 

K. J. Erben - Kytice 

J. K. Tyl - Strakonický dudák 

K. H. Borovský - Tyrolské elegie 

B. Němcová - Babička 

J. Neruda - Povídky malostranské 

A. Jirásek - F. L. Věk (I. díl) 

A. + V. Mrštíkové - Maryša 

 

20 a 21. století (minimálně 9 děl) 

 

 

Světová:  (minimálně 4 díla) 

G. B. Shaw - Pygmalion 

E. M. Remarque - Na západní frontě klid 

E. Hemingway - Stařec a moře 

P. Rolland - Petr a Lucie 

A. de Saint Exupery - Malý princ 

G. Apollinaire - Kaligramy 

A. Moravia - Horalka 

G. Orwell - Farma zvířat 

 

Česká: (minimálně 5 děl) 

I. Olbracht - Nikola Šuhaj loupežník 

K. Čapek - Bílá nemoc  

P. Bezruč - Slezské písně 

J. Wolker - Těžká hodina 

J. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za 

světové války (I. díl) 

K. Poláček - Bylo nás pět 

V. Vančura - Rozmarné léto 

J. Otčenášek - Romeo, Julie a tma 

O. Pavel - Smrt krásných srnců 

B. Hrabal - Ostře sledované vlaky 

 J. Škvorecký - Zbabělci                                

M. Kundera - Žert                                        

V. Havel -  Audience 

M. Viewegh - Báječná léta pod psa 

 

Vypracovali: Mgr. Šárka Šauflová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 94 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ANGLICKÝ JAZYK  

 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem výuky cizímu jazyku je vybavit žáka v návaznosti 

na základní vzdělávání komunikačními dovednostmi, které mu 

umožní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, 

zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běžné 

konverzace v oblasti osobní – s vrstevníkem či přátelskou 

osobou. 

Žáci 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 dosažené výsledky při osvojování dovedností. 

Na základě získání poznatků o zemích studované jazykové 

oblasti jsou žáci vedeni k prohlubování vlastní národní identity 

a k respektování identity, národních tradic a zvyků v těchto 

zemích. 

V rámci řešení komunikativních situacích jsou žáci vedeni 

ke slušnému chování ve smyslu etikety. 

Charakteristika učiva Žák naváže na znalosti a dovednosti získané na oboru středního 

vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou, tj.základy 

gramatiky, konverzační témata, např. rodina, seznamování, 

volný čas, sport, kultura. Procvičí konverzaci v situacích 

reálného života (v restauraci, při seznamování, telefonování, 

jídla, nápoje).Výuka v cizím jazyku navazuje na dovednosti 

získané v předmětech český jazyk, občanská nauka, ekonomika 

podniku, cestovní ruch.   

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- 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 používanou metodou je metoda slovní – dialogická i 

monologická, k základním používaným metodám patří metoda 

sdělovací i samostatná práce žáků. Při výuce gramatiky je 

používána metoda deduktivní a srovnávací v kombinaci s 

výkladem. Jsou používány aktivizující didaktické metody 

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

Výuka je prakticky orientovaná na řečové dovednosti žáků, 

podporuje jejich samostatnost a iniciativu. 

V průběhu výuky pracují žáci s učebnicí, pracovními listy, 

magnetofonovými nahrávkami, mapou, časopisy. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci 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 

každého tématického celku se píše test. 

Součástí hodnocení jsou samostatné domácí práce – psaní 

osobních dopisů, blahopřání apod. Žáci jsou vedeni 

k sebehodnocení.  Pololetní hodnocení se skládá z hodnocení za 

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

se specifickými poruchami učení jsou hodnoceni s ohledem na 

jejich potřeby. Kriteria hodnocení vycházejí z Pravidel pro 

hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany . 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k celoživotnímu  učení – žáci by měli být schopni 

ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie, být 

motivováni k celoživotnímu vzdělávání, překonávat překážky a 

být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení, získávat, zpracovávat a 

osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a užívat 

dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a 

podporu;využívat ke svému učení různé informační zdroje, 

umět systematizovat a aplikovat získané zkušenosti a 

dovednosti v práci i v životě. 

Komunikativní kompetence – absolventi by měli vyjadřovat se 

přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat 

souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty; vést 

konstrukční dialog, formulovat a obhajovat své názory a 

postoje ústně i písemně a způsobem odpovídající dané situaci, 

adekvátně reagovat na projevy druhých lidí; zvládat 

komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce při běžné 

komunikaci v cizojazyčném prostředí; využít anglický jazyk 

pro základní pracovní komunikaci. 

Personální a sociální kompetence – absolventi by měli stanovit 

si cíle a priority podle osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek;připraven vyrovnávat se 

se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si 

význam zdravého životního stylu. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – absolventi by měli 

jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, 
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ale i ve veřejném zájmu; vážit si kulturních hodnot a tradic 

vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací; 

chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a 

jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat potřebu vzájemné 

kritické tolerance v multikulturním soužití; zajímat se 

o politické a společenské dění u nás i ve světě.  

Kompetence k řešení problémů– absolventi by měli pojmenovat 

a analyzovat vzniklý problém v celém jeho kontextu; určit 

příčiny problému; získat potřebné informace k jeho řešení, 

navrhnout způsob řešení, zvážit pozitivní a negativní dopady; 

spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové 

řešení). 

Kompetence využívat prostředky informační a komunikačních 

technologií – absolventi by měli pracovat s osobním počítačem 

a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologii; využívat vhodné prostředky online a offline 

komunikace; získávat informace z otevřených zdrojů a umět je 

dále zpracovávat. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žák 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 – žák obsáhne v odborné 

terminologii problematiku ochrany  životního prostředí . 

Člověk a svět práce – žák dokáže sestavit životopis,odpovědi na 

inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení. 

Informační a komunikační technologie – žák využije informace 

získané z médií. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák,žákyně: 

 

Porozumění a poslech 

-   rozumí, jestliže mluvčí hovoří  

    pomalu se zřetelnou výslovností a  

    dostatečně dlouhými pauzami 

-   rozumí jednoduchým sdělením,  

    otázkám, pokynům vysloveným  

    pomalu a zřetelně, rozumí číslům,  

    údajům o cenách a o čase 

-   rozumí větám a často používaným  

    slovům z oblastí, k nimž má  

    bezprostřední vztah (já a moje  

    rodina, nakupování) 

-   ve slyšeném textu předpokládá  

Jazykové prostředky a funkce: 

 Gramatika 

- sloveso to be 

- zájmena přivlastňovací a předmětná 

- sloveso have got 

- vazba there is/ there are 

- přítomný čas prostý 

- počitatelná a nepočitatelná podst.jména 

- some x any, much x many, a lot of 

- sloveso can 

- příslovce 

 

 Slohové postupy: 

- e – mail 

- vzkaz 

 

11 
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Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

159 

 

    smysl znění 

-   v poslechu najde specifickou  

    informaci 

Čtení: 

- rozumí textům psaným běžně 

užívaným jazykem nebo jazykem 

vztahujícím se k předmětu zájmu 

- rozumí popisům událostí, pocitů, 

přání v osobních dopisech 

- uplatňuje různé techniky čtení 

- čte krátké k jednoduché texty 

- vyslovuje srozumitelně 

- hodnotí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových 

článků, v nichž se ve vysoké míře 

objevují čísla, jména, obrázky a 

nadpisy 

- rozumí jednoduchým návodům 

 

Mluvení: 
- vyjadřuje se k tématům veřejného 

a osobního života a  tématům 

z oblasti zaměření studijního 

oboru 

- seznámí se s novými lidmi 

- získá a podá základní informace, 

instrukce 

- stručně zdůvodní a vysvětlí své 

názory 

- objedná si jídlo v restauraci, koupí 

si potřebnou věc 

- jednoduchými větami popíše 

obrázek, fotografii, místo 

 

Psaní: 
- popíše zážitky a události 

v jednoduchých větách 

- popíše stručně děj, příběh 

- v jednoduchých větách popíše 

události ze svého života 

- ve formulářích vyplní údaje o 

sobě, o svém vzdělání, zájmech a 

zvláštních znalostech 

- napíše příběh v přítomnosti 

- pozvánka 

 

 

 Tématické okruhy: 

- národnosti 

- moje rodina 

- škola 

- můj den 

- volný čas 

- obchody a nakupování 

- můj dům 

- sport a extrémní sporty 

- zdraví 

 

 

 

 

11 
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2. ročník         Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák,žákyně: 

 

Porozumění a poslech: 

- postihne hlavní smysl 

krátkých, jasných a jednoduchých 

sdělení a oznámení 

- v poslechu najde specifickou 

informaci 

- rozumí větám a často používaným 

slovům z oblastí, k nimž má 

osobní vztah ( já a moje rodina, 

jídlo a sport) 

- přiřadí a doplní informace do 

slyšeného textu 

- orientuje se v telefonické 

komunikaci 

 

Čtení: 
- snadno se orientuje v textu a umí 

nalézt hlavní informace a vedlejší 

myšlenky 

- rozumí textům psaným běžně 

užívaným jazykem nebo jazykem 

vztahujícím se k předmětu zájmu 

- rozumí popisům událostí, pocitů, 

přání v osobních dopisech 

- uplatňuje různé techniky čtení 

- čte krátké složitější texty se 

správnou intonací 

- rozumí návodům 

 

Mluvení: 

- vyjadřuje se k tématům veřejného 

a osobního života 

- na názor vyjádří souhlas / 

nesouhlas 

- zažádá o práci, své znalosti jazyka 

uplatní na osobním pohovoru 

- omluví se a reaguje na omluvu 

- zdvořile požádá o věc 

- lehce vyjádří zájem, své záměry a 

plány 

- vyjadřuje prognózy 

- samostatně se vyjádří v běžných 

předvídatelných situacích 

Psaní: 

Jazykové prostředky a funkce: 

 

 Gramatika: 

-  slovesa like / love / hate + ing 

- přítomný čas prostý a průběhový 

         -     minulý čas slovesa to be 

         -     minulý čas prostý 

         -     nepravidelná slovesa 

 

 Slohové postupy: 
- pohlednice 

- neformální dopis 

 

 Tématické okruhy: 
- jídlo, vaření 

- oblečení 

- počítače a internet 

- hudba 

- svátky a festivaly 

- věda a vynálezy 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

10 
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 -  napíše neformální email 

 -  napíše osobní dopis popisující  

    zážitky a dojmy 

-  správně vyplní dotazník 

-  popíše osobu, věc, místo, obrázek,  

   situaci 

-  napíše příběh o události v minulosti 

 

3. ročník         Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák,žákyně: 

 

Porozumění a poslech: 

- postihne hlavní smysl 

krátkých, jasných a jednoduchých 

sdělení a oznámení 

- v poslechu najde specifickou 

informaci 

- rozumí větám a často používaným 

slovům z oblastí, k nimž má 

osobní vztah ( já a moje rodina, 

jídlo a sport) 

- přiřadí a doplní informace do 

slyšeného textu 

- orientuje se v telefonické 

komunikaci 

 

Čtení: 
- snadno se orientuje v textu a  

nalézá hlavní informace a vedlejší 

myšlenky 

- rozumí textům psaným běžně 

užívaným jazykem nebo jazykem 

vztahujícím se k předmětu zájmu 

- rozumí popisům událostí, pocitů, 

přání v osobních dopisech 

- uplatňuje různé techniky čtení 

- čte krátké složitější texty se 

správnou intonací 

- rozumí návodům 

 

Mluvení: 

- vyjadřuje se k tématům veřejného 

a osobního života 

- na názor vyjádří souhlas / 

nesouhlas 

- zažádá o práci, své znalosti jazyka 

uplatní na osobním pohovoru 

Jazykové prostředky a funkce: 

 

 Gramatika: 

          -   budoucí čas s will, going to 

          -   předložky 

          -   sloveso must a have to 

          -   if + imperativ 

          -   předpřítomný čas 

 

 Slohové postupy: 
- formální dopis  

- inzerát 

- životopis, žádost o práci 

 

 Tématické okruhy: 
- životní prostředí 

- zdravý životní styl 

- počasí 

- prázdniny/dovolená 

- doprava 

- trh práce 

- politika 

- kulturní zvyky 

 

 

 

10 
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- omluví se a reaguje na omluvu 

- zdvořile požádá o věc 

- lehce vyjádří zájem, své záměry a 

plány 

- vyjadřuje prognózy 

- samostatně se vyjádří v běžných 

předvídatelných situacích 

Psaní: 

 -  napíše formální email 

 -  napíše osobní dopis popisující  

    zážitky a dojmy 

-   správně vyplní dotazník 

-   popíše osobu, věc, místo, obrázek, 

    situaci 

-   napíše příběh o události      

    v přítomnosti, budoucnosti a  

    minulosti 

 

Učebnice: 
CUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR, Melanie WILLIAMS, Patricia Reilly GIFF, Dominika 

CHANDLER, Monika GALBARCZYK a James MASON.Real life: pre-

intermediate. Harlow: Pearson Education, 2010. ISBN 978-1-4058-

9706-8. 

CUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR, Melanie WILLIAMS, Patricia Reilly GIFF, Dominika 

CHANDLER, Monika GALBARCZYK a James MASON.Real life: pre-

intermediate. Harlow: Pearson Education, 2010. ISBN 9788376002545. 

MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for 

elementary learners of English. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2015. ISBN 978-1-107-48055-1. 

 

Vypracovala: Mgr. Alžběta Balounová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 94 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

Učební osnova předmětu 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

 
Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s 

návazností na předchozí studium tohoto jazyka. Vzdělávání 

v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň 

tříletého středního vzdělání s výučním listem, kde absolvent 

dosáhne úrovně A2+ podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky.V závěru studia čeká žáka 

složení maturitní zkoušky, jejímž předpokladem je dosažení 

úrovně B1. Vzdělávání směřuje k osvojení jazykových znalostí 

a komunikativních kompetencí na úrovni B1. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory  

  a informace týkající se známých témat všeobecných i   

  odborných v projevech mluvených i psaných, volit 

  vhodné komunikační strategie a jazykové prostředky               

- jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky,  

   efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně 

   jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj   

   poznání i jako prostředku ke zkvalitňování jazykových   

   znalostí  

-  získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného   

   jazyka a získané poznatky využívat ke komunikaci,  pracovat   

   se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i dalšími   

   zdroji informací v cizím jazyce, jako jsou cizojazyčné   

   časopisy, odborné cizojazyčné časopisy, nebo internet,   

   využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i  

   prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností  

- efektivně se učit cizí jazyk, využívat vědomosti a  

  dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu   

  cizího jazyka 

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a  

   kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí a ve   

   vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v  

   souladu se zásadami demokracie 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L / 51 Podnikání. Náplň předmětu, 

jazyková a komunikační, je vložena do 3 postupných ročníků. 

Všechny ročníky jsou dotovány jednou hodinou týdně. 
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Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě, ke 

svému okolí i jiným kulturám. Žáci jsou vedeni k toleranci, 

otevřenosti a schopnosti komunikovat s příslušníky jiných 

kultur. 

Strategie výuky V požadavcích na výsledky vzdělávání jsou citlivě zvažovány 

možnosti konkrétního žáka či kolektivu. Ve výuce německého 

jazyka jsou používány aktivizující didaktické metody, 

organizují se činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou 

aktivitu žáků, jsou objevovány pro žáky strategie učení 

odpovídající jejich učebním předpokladům, je podporována 

sebedůvěra, samostatnost a iniciativa žáků, rovněž jejich 

sebekontrola a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků se 

používají vedle tradičních (mapy, ukázky textů, slovníky) i 

multimediální výukové programy a internet. Do výuky včetně 

odborného výcviku, se integruje odborný jazyk, jsou 

navazovány kontakty mezi školami v zahraničí, organizovány 

výměnné zájezdy jako podpůrné aktivity pro poznávání života v 

multikulturní společnosti. Výuka je orientována prakticky, se 

zaměřením na řečové dovednosti a postupné zkvalitňování 

jazykové správnosti projevu. Častěji je zařazován nácvik 

poslechu s porozuměním. Při něm i při četbě textu se vychází z 

kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a 

potřebám žáků. Vyučovací proces směřuje k motivaci žáků ke 

studiu jazyků zařazením her, soutěží, simulačních a situačních 

metod či veřejné prezentace práce žáků. Na konci  studia žák 

dosáhne 2300 lexikálních jednotek. Z toho obecně odborná a 

odborná terminologie tvoří více než 20 % slovní zásoby za 

studium. 

Kritéria hodnocení žáků Kritéria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Úroveň znalostí a dovedností je 

zjišťována průběžnými písemnými testy, na konci každého 

pololetí souhrnnou písemnou prací. Průběžně je rovněž 

hodnocen ústní projev a schopnost porozumět německému 

mluvenému slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu 

vyučovací hodiny. V konečném hodnocení se promítá i 

aktivní přístup žáka ke studiu německého jazyka, jeho 

samostatnost, schopnost produktivní spolupráce v kolektivu atd.   

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

a) komunikativní 

- přímé a přiměřené vyjadřování, srozumitelná a souvislá 

  formulace myšlenek, aktivní přístup, obhajování názorů a   

  postojů 

- zpracovávání studovaných textů, písemný záznam myšlenek 

b) personální 

- reálně posoudit své duševní možnosti, osobní schopnosti,  

  pracovní orientaci 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobů jednání 

- plnit odpovědně svěřené úkoly 

c) sociální 
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- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky 

- pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

d) řešit samostatně vzniklé problémy 

- najít a porozumět jádru problému 

- při řešení problému uplatňovat myšlenkové operace 

- využívat zkušenosti a vědomosti dříve získané 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních  

  technologií 

- efektivně pracovat se získanými informacemi 

- k získaným informacím přistupovat kriticky 

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- vhodná komunikace s potenciálními zaměstnavateli 

- dokázat využít komunikačního vybavení při jednáních na  

   některých obchodních úrovních a poskytování informací o  

   zboží různého sortimentu  

- rozumět podstatě podnikání 

g) kompetence k celoživotnímu učení 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 

- získávat nové znalosti a dovednosti 

- využívat různé informační zdroje 

h) matematická a finanční gramotnost 

- aplikovat matematické postupy  

- rozumět matematicky vyjádřeným informacím 

- zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí 

- orientovat se v problematice peněz 

i) občanské kompetence a kulturní povědomí 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

- jednat odpovědně, samostatně 

- zajímat se o politické a společenské dění 

- chápat význam kvalitního životního prostředí 

- vážit si kulturních hodnot  

Další klíčovou kompetencí v německém jazyce je vybudování 

základů odborné terminologie a potřeby užívat ji. Proto jsou do 

německého jazyka zakomponovány poznatky z jiných předmětů 

(jako např. ekonomika,účetnictví, informační technologie atd.) 

 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – součástí výuky německého 

jazyka jsou i témata, která se týkají způsobu života v 

demokratické společnosti (volný čas, kultura, tradice a 

zvyklosti, reálie ČR a německy mluvících zemí, hospodářství 

a průmysl). 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají 

nejrůznější dostupné zdroje informací, čímž je nenásilně 

rozvíjena kompetence k práci s informačními technologiemi. 

Využití nejrůznějších zdrojů žáka seznamuje s možností 

samostatného získávání důležitých či užitečných informací. 

Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy 

a internetem. Získávají takto základní informace o německy 

mluvících zemích, probírají některé tématické okruhy, 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

166 

 

procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému 

přístupu k životnímu prostředí, zejména při výběru vhodných 

surovin, technologických postupů, čistících a mycích 

prostředků a zpracování vzniklých odpadů 

Člověk a svět práce – do výuky je zařazována slovní zásoba 

a fráze týkající se zaměstnání a pracovního procesu. Žák se učí 

psát životopis, základní žádost o zaměstnání, ovládá fráze 

a formální stránku obchodních dopisů, žádostí atd. Žák je 

schopen imitovat dialog mezi zaměstnavatelem a zaměst-

nancem při pracovním pohovoru. 

 

 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

1. ročník         Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- časuje slovesa v přítomném čase 

- tvoří věty se správným slovosledem 

- skloňuje osobní zájmena 

- používá tvary přivlastňovacích zájmen 

- tvoří rozkazovací způsob 

- skloňuje slabě podstatná jména 

- skloňuje podstatná jména v množném     

  čísle 

- používá předložky se 3. a 4. pádem 

- používá vazbu „es gibt“ a aplikuje ji ve  

  větách 

1. Jazykové prostředky 

- časování sloves 

- pořádek slov ve větě 

- skloňování osobních zájmen 

- přivlastňovací zájmena 

- rozkazovací způsob 

- slabé skloňování podstatných jmen 

- množné číslo podstatných jmen 

- předložky 3 + 4 pád 

- vazba „es gibt“  

 

12 

-  hovoří souvisle na téma „ nákupy“, 

   „bydlení“ … 

-  požádá v obchodě o zboží 

-  zeptá se na cenu zboží, upřesní     

   požadavek a řekne, zda si zboží vezme    

   či ne 

-  iniciuje dialog na daná témata 

-  a pohovoří o kladech a záporech  

   bydlení na vesnici a ve městě 

2. Běžná konverzační témata 

- bydlení 

- každodenní život 

- v obchodě, nakupování  

- rodina 

10 

 

- vytváří si a využívá slovní zásobu  

  týkající se tématu  

- používá fráze a obraty z oblasti  

  obchodu a restaurace  

 

3. Odborná konverzační témata 

- potraviny a nápoje  

- druhy obchodů  

- prodej a nakupování  

- inzerce  

- nábytek   

10 

 

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

167 

 

2. ročník         Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- časuje a používá způsobová slovesa ve   

   větách v přítomném čase 

- skloňuje zájmena dieser a jeder a  

   používá je ve větách 

- používá tvary sloves s odlučitelnou a  

   neodlučitelnou předponou 

- časuje zvratná slovesa a užívá je v textu 

- tvoří stupně přídavných jmen a  

   příslovcí  

- dosazuje do souvětí vhodnou spojku,  

   upravuje slovosled ve větě 

- přeloží zeměpisné názvy a dosadí  

   vhodnou předložku 

- používá správně doch a un 

- časuje a správně používá werden 

- tvoří préteritum  silných a  

  slabých sloves 

1. Jazykové prostředky 

- dieser, jeder 

- způsobová slovesa     

- označení míry po číslovkách 

- doch a un 

- odlučitelné a neodluč. předpony 

- zvratná slovesa 

- časové údaje 

- stupňování přídavných jmen  

- zeměpisná jména 

- souřadicí spojky 

- sloveso werden 

- préteritum  

 

 

12 

-  hovoří souvisle na téma „ koníčky“, 

   „plány do budoucna,cestování“ … 

 

 

2. Běžná konverzační témata 

- cestování 

- plány do budoucna 

- koníčky 

- Německo 

10 

 

- sestaví soukromý dopis na dané téma 

- udrží jednoduchou konverzaci na téma  

  „V cestovní kanceláři“,  „V realitní  

  kanceláři“, přičemž se vžije jak do  

  role zákazníka, tak do role pracovníka  

  kanceláře 

3. Odborná konverzační témata 

- v cestovní kanceláři 

- v  realitní kanceláři 

- soukromý dopis 

  

10 

 

3. ročník         Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- tvoří  perfektum silných a  

  slabých sloves 

- chápe významy man, es a allein, selbst   

   a užívá je ve větě 

- tvoří budoucí čas 

- dosazuje vhodnou spojku a upravuje  

   slovosled ve větě 

- používá předložkové vazby 

 

1. Jazykové prostředky 

- perfektum 

- zájmeno jemand, nichts, a niemand 

- man, es 

- allein, selbst 

- budoucí čas 

- vedlejší věty 

- vazby sloves, podstatných jmen, 

přídavných jmen 

 

10 
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-  popisuje části lidského těla 

-  popisuje zdravý a nezdravý způsob  

   života 

-  disponuje základními znalostmi o  

   německy mluvících zemích 

2. Běžná konverzační témata 

- u lékaře 

- cestovní  ruch 

- Švýcarsko 

- Rakousko 

10 

 

- píše korektní formou žádost o  

  zaměstnání  

- sestaví vlastní životopis 

- imituje dialog – u přepážky na nádraží,  

  pracovní pohovor   

 

3. Odborná konverzační témata 

- životopis 

- žádost o zaměstnání 

- pracovní pohovor 

- komunikační situace – u přepážky 

na vlakovém nádraží, sjednání 

schůzky 

10 

 

 

Učebnice:  

MOTTA, G., CWIKOVSKA, B., VOMÁČKOVÁ, O., ČERNÝ, T. Direkt neu 1. – 3. díl. 1. 

přepracované vyd. Praha: Klett, 2011. 

 

Vypracovala: Mgr. Daniela Kellnerová  
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 94 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

Učební osnova předmětu 

 

RUSKÝ JAZYK  

 
Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s 

návazností na předchozí studium tohoto jazyka. Vzdělávání 

v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň 

tříletého středního vzdělání s výučním listem, kde absolvent 

dosáhne úrovně A2+ podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky.V závěru studia čeká žáka 

složení maturitní zkoušky, jejímž předpokladem je dosažení 

úrovně B1. Vzdělávání směřuje k osvojení jazykových znalostí 

a komunikativních kompetencí na úrovni B1. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si 

názory a informace týkající se známých témat všeobecných 

i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné 

komunikační strategie a jazykové prostředky, jednoduchým 

způsobem zformulovat vlastní myšlenky,  

- efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně 

jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj  

poznání i jako prostředku ke zkvalitňování jazykových  

znalostí  

- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného  

jazyka a získané poznatky využívat ke komunikaci,  

pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i 

dalšími  zdroji informací v cizím jazyce, jako jsou 

cizojazyčné  časopisy, odborné cizojazyčné časopisy, nebo 

internet,   

- využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu 

jazyka i prohlubování svých všeobecných vědomostí 

a dovedností  

- efektivně se učit cizí jazyk, využívat vědomosti 

a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu 

cizího jazyka 

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální 

a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí 

a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat 

v souladu se zásadami demokracie 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L / 51 Podnikání. Náplň předmětu, 

jazyková a komunikační, je vložena do 3 postupných ročníků. 

Všechny ročníky jsou dotovány jednou hodinou týdně. 
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Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě, ke 

svému okolí i jiným kulturám. Žáci jsou vedeni k toleranci, 

otevřenosti a schopnosti komunikovat s příslušníky jiných 

kultur. 

Strategie výuky V požadavcích na výsledky vzdělávání jsou citlivě zvažovány 

možnosti konkrétního žáka či kolektivu. Ve výuce ruského 

jazyka jsou používány aktivizující didaktické metody, 

organizují se činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou 

aktivitu žáků, jsou objevovány pro žáky strategie učení 

odpovídající jejich učebním předpokladům, je podporována 

sebedůvěra, samostatnost a iniciativa žáků, rovněž jejich 

sebekontrola a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků se 

používají vedle tradičních (mapy, ukázky textů, slovníky) i 

multimediální výukové programy a internet. Do výuky včetně 

odborného výcviku, se integruje odborný jazyk, jsou 

navazovány kontakty mezi školami v zahraničí, organizovány 

výměnné zájezdy jako podpůrné aktivity pro poznávání života v 

multikulturní společnosti. Výuka je orientována prakticky, se 

zaměřením na řečové dovednosti a postupné zkvalitňování 

jazykové správnosti projevu. Častěji je zařazován nácvik 

poslechu s porozuměním. Při něm i při četbě textu se vychází z 

kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a 

potřebám žáků. Vyučovací proces směřuje k motivaci žáků ke 

studiu jazyků zařazením her, soutěží, simulačních a situačních 

metod či veřejné prezentace práce žáků. Na konci  studia žák 

dosáhne 2300 lexikálních jednotek. Z toho obecně odborná a 

odborná terminologie tvoří více než 20 % slovní zásoby za 

studium. 

Kritéria hodnocení žáků Kritéria hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Úroveň znalostí a dovedností je 

zjišťována průběžnými písemnými testy, na konci každého 

pololetí souhrnnou písemnou prací. Průběžně je rovněž 

hodnocen ústní projev a schopnost porozumět ruskému 

mluvenému slovu, a to při dialogu na zadané téma, či v průběhu 

vyučovací hodiny. V konečném hodnocení se promítá i 

aktivní přístup žáka ke studiu ruského jazyka, jeho 

samostatnost, schopnost produktivní spolupráce v kolektivu atd.   

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence:  

a) komunikativní 

- přímé a přiměřené vyjadřování, srozumitelná a souvislá 

  formulace myšlenek, aktivní přístup, obhajování názorů a   

  postojů 

- zpracovávání studovaných textů, písemný záznam myšlenek 

b) personální 

- reálně posoudit své duševní možnosti, osobní schopnosti,  

  pracovní orientaci 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobů jednání 

- plnit odpovědně svěřené úkoly 

c) sociální 
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- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky 

- pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

d) řešit samostatně vzniklé problémy 

- najít a porozumět jádru problému 

- při řešení problému uplatňovat myšlenkové operace 

- využívat zkušenosti a vědomosti dříve získané 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních  

  technologií 

- efektivně pracovat se získanými informacemi 

- k získaným informacím přistupovat kriticky 

f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- vhodná komunikace s potenciálními zaměstnavateli 

- dokázat využít komunikačního vybavení při jednáních na  

   některých obchodních úrovních a poskytování informací o  

   zboží různého sortimentu  

- rozumět podstatě podnikání 

g) kompetence k celoživotnímu učení 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 

- získávat nové znalosti a dovednosti 

- využívat různé informační zdroje 

h) matematická a finanční gramotnost 

- aplikovat matematické postupy  

- rozumět matematicky vyjádřeným informacím 

- zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí 

- orientovat se v problematice peněz 

i) občanské kompetence a kulturní povědomí 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

- jednat odpovědně, samostatně 

- zajímat se o politické a společenské dění 

- chápat význam kvalitního životního prostředí 

- vážit si kulturních hodnot  

Další klíčovou kompetencí v německém jazyce je vybudování 

základů odborné terminologie a potřeby užívat ji. Proto jsou do 

německého jazyka zakomponovány poznatky z jiných předmětů 

(jako např. ekonomika,účetnictví, informační technologie atd.) 

 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – součástí výuky německého 

jazyka jsou i témata, která se týkají způsobu života v 

demokratické společnosti (volný čas, kultura, tradice a 

zvyklosti, reálie ČR a  rusky mluvících zemí, hospodářství a 

průmysl). 

Informační a komunikační technologie – žáci využívají 

nejrůznější dostupné zdroje informací, čímž je nenásilně 

rozvíjena kompetence k práci s informačními technologiemi. 

Využití nejrůznějších zdrojů žáka seznamuje s možností 

samostatného získávání důležitých či užitečných informací. 

Žáci mohou pracovat s výukovými a jazykovými programy a 

internetem. Získávají takto základní informace o německy 

mluvících zemích, probírají některé tématické okruhy, 
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procvičují a zdokonalují se v jazyce. 

Člověk a životní prostředí – vzdělávání vede žáka k citlivému 

přístupu k životnímu prostředí, zejména při výběru vhodných 

surovin, technologických postupů, čistících a mycích 

prostředků a zpracování vzniklých odpadů 

Člověk a svět práce – do výuky je zařazována slovní zásoba a 

fráze týkající se zaměstnání a pracovního procesu. Žák se učí 

psát životopis, základní žádost o zaměstnání, ovládá fráze a 

formální stránku obchodních dopisů, žádostí atd. Žák je 

schopen imitovat dialog mezi zaměstnavatelem a zaměst- 

nancem při pracovním pohovoru. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník         Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- správně používá jednotlivá písmena  

  azbuky 

- správně rozliší přízvučné a  

   nepřízvučné slabiky 

- redukuje samohlásky 

- používá slovesa 1. a 2. časování 

- uplatní různé druhy číslovek,  

  vazby číslovek s podstatnými jmény 

1. Jazykové prostředky 

    - pohyblivý přízvuk 

    - sloves 1. a 2. časování, budoucí čas 

    - slovesné vazby odlišné od  

      češtiny, psaní záporu u sloves  

    - číslovky 0 až 900 

    - podstatná jména – skloňování              

      1. pád při oslovení   

 

12 

-  hovoří souvisle na téma „ nákupy“, 

   „bydlení“ … 

-  požádá v obchodě o zboží 

-  zeptá se na cenu zboží, upřesní     

   požadavek a řekne, zda si zboží vezme    

   či ne 

-  iniciuje dialog na daná témata 

-  a pohovoří o kladech a záporech  

   bydlení na vesnici a ve městě 

2. Běžná konverzační témata 

   - bydlení 

   - každodenní život 

   - v obchodě, nakupování  

     -  rodina 

10 

 

- vytváří si a využívá slovní zásobu  

  týkající se tématu  

- používá fráze a obraty z oblasti  

  obchodu a restaurace  

 

3. Odborná konverzační témata 

   - potraviny a nápoje  

   - druhy obchodů  

   - prodej a nakupování  

   - inzerce  

   - nábytek  

10 

 

 

 

 

2. ročník          Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- ovládá rozdíly v rodě podstatných  

   jmen a skloňuje je 

- používá osobní a přivlastňovací 

  zájmena ve správném tvaru         

1. Jazykové prostředky 

    - 7. pád j.č.  u  vybraných pod. jmen                

    - zájmena – osobní, přivlastňovací,  

      skloňování 

    - zvratná slovesa  a slov. se  

12 
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- vhodně používá  zvratná slovesa,    

  ovládá slovesa se změnou kmenové  

  souhlásky 

- správně užívá řadové číslovky v 1. a 6. 

  pádě, při vyjádření data 

- používá správné tvary sloves v min.  

  čase, při vykání 

- tvoří správné tvary vazeb po předl.  

- používá tvary pod. j . a zájmen ve  

  správném tvaru v jednotném i množném 

  čísle   

      změnou  kmenových souhlásek    

    - ovládá rozdíly v rodě podstatných  

      jmen a skloňuje je 

    - používá osobní a přivlastňovací 

      zájmena ve správném tvaru         

    - vhodně používá  zvratná slovesa,  

      ovládá slovesa se změnou kmenové  

      souhlásky 

 

-  hovoří souvisle na téma „ koníčky“, 

   „plány do budoucna,cestování“ … 

 

 

2. Běžná konverzační témata 

     - cestování 

   - plány do budoucna 

   - koníčky 

     - reálie 

10 

 

- sestaví soukromý dopis na dané téma 

- udrží jednoduchou konverzaci na téma  

  „V cestovní kanceláři“,  „V realitní  

  kanceláři“, přičemž se vžije jak do  

  role zákazníka, tak do role pracovníka  

  kanceláře 

3. Odborná konverzační témata 

     - v cestovní kanceláři 

     - v  realitní kanceláři 

   -  soukromý dopis 

  

10 

 

 

 

3. ročník         Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- uplatňuje tvary infinitivních vět 

- při tvorbě vět používá správné tvary  

  podstatných jmen v jednotném a       

  množném čísle a uplatňuje tvary sloves  

  1.,  2. časování 

1. Jazykové prostředky 

    - infinitivní věty 

    - časování sloves 

    - skloňování podstatných jmen  

      v jednotném a množném čísle 

  

10 

-  popisuje části lidského těla 

-  popisuje zdravý a nezdravý způsob  

   života 

-  disponuje základními znalostmi o  

   zemích 

2. Běžná konverzační témata 

   - u lékaře 

   - cestovní  ruch 

   - ČR 

   - Ruská federace 

10 

 

- píše korektní formou žádost o  

  zaměstnání  

- sestaví vlastní životopis 

- imituje dialog – u přepážky na nádraží,  

  pracovní pohovor   

 

3. Odborná konverzační témata 

   - životopis 

   - žádost o zaměstnání 

   - pracovní pohovor 

   - komunikační situace – u přepážky na 

     vlakovém nádraží, sjednání schůzky 

10 

 

 

Učebnice : JELÍNEK, S., ALEXEJOVA, L., F., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H. Raduga 1.  

                  1.vyd. Plzeň: Fraus, 2007.    

                  JELÍNEK, S., ALEXEJOVA, L., F., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H. Raduga 2.  

                  1.vyd. Plzeň : Fraus, 2008. 

 

Vypracovala: Mgr. Marie Rambousková 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 8 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

OBČANSKÁ NAUKA 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět občanská nauka směřuje k pozitivnímu ovlivnění 

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

informovaní aktivní občané demokratického státu. Vede žáky 

k odpovědnosti vůči sobě  i společnosti a k pochopení významu 

jednotlivých probíraných disciplín pro řešení různých životních 

situací. Učí žáky 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 žijí. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51. Učivo je vybráno ve vztahu 

k profilu absolventa. Je rozděleno do oblastí - Soudobý svět 

a česká společnost na prahu 21. století a Praktická filozofie 

a filozofická antropologie 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby  žáci: 

- pochopili postavení  člověka v lidském společenství 

- preferovali demokratické hodnoty, přístupy a občanské 

postoje před nedemokratickými  a jednali odpovědně 

a solidárně, v souladu s vlastenectvím a humanitou, 

s občanskými ctnostmi  

- 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, náboženské a jiné 

nesnášenlivosti 

- rozvíjeli zdravý životní styl, a pochopili, že i oni jsou 

nedílnou součástí přírodního dění světa, za jehož 

budoucnost nesou odpovědnost 

- kladli si v životě praktické otázky filozofického a etického 

charakteru  a hledali na ně v diskusi s jinými lidmi 

i se sebou samým odpovědi 

Strategie výuky Celkově je učivo rozlišeno do jednoho ročníku (prvního) 

s jednohodinovou měsíční dotací  (roční varianta 8 hodin). 

Výuka doplňuje a rozšiřuje vzdělání, které žáci získali 

ve vzdělávání oborů středního vzdělání s výučním listem tak, 
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aby byli schopni zvládnout případné požadavky maturitní 

zkoušky z občanského základu. Užívá převážně dialogických 

metod a důraz je kladen na schopnost žáka hodnotit získané 

informace z různých informačních zdrojů, kultivovaně  

se vyjadřovat, argumentovat, ale zároveň naslouchat názorům 

druhých a uplatňovat týmovou práci. 

Kritéria hodnocení žáků V základní podobě se vychází z pětistupňové klasifikace 

stanovené Pravidly pro hodnocení žáků. Žáci 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: 

- občanské kompetence a kulturní podvědomí   

   Žák má odpovědné, samostatné, aktivní a iniciativní jednání 

  uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické   

  společnosti: 

- dodržuje 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 životního prostředí 

- uvědomuje si vlastní a národní identitu 

- komunikativní kompetence 

- žák 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   

       -  žák reálně posoudí své fyzické a duševní možnosti 

       -  odhadne důsledky svého chování a jednání 

       -  umí vyhodnocovat své vlastní výsledky, odhalovat  

          a napravovat své nedostatky 

       -  dokáže přijmout kritiku 

-  sociální kompetence 

-  žák dokáže pracovat v týmu, odpovědně plní úkoly 

-  osobní iniciativou se snaží zlepšit pracovní a životní  

   podmínky 

-  učí se přispívat k vytváření vstřícných mezilidských  

   vztahů, odstraňování diskriminace, řešení konfliktů 

- další kompetence 

         -  žák  řeší možné pracovní i mimopracovní problémy 

         -  využívá prostředků informačních a komunikačních  

             technologií 

         -  má přehled o svém uplatnění na trhu práce, právech a  
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              povinnostech zaměstnance i zaměstnavatele 

         -  vytváří si potřebu získávat nové vědomosti a  

             dovednosti k rozvoji dalších odborných aktivit 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- žák 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 

- žák chápe postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na 

jeho zdraví a život 

- pochopí souvislosti mezi různými jevy v prostředí a 

lidskými aktivitami na lokální, regionální i globální 

úrovni 

- žák je veden k pochopení uvědomit si nutnost 

zodpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a 

profesním jednání 

Člověk a svět práce 

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

svůj vlastní život a význam vzdělání pro život 

- je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné 

kariéře 

- žák je veden k tomu, aby byl schopen uvědoměle 

dodržovat pracovní povinnosti, vycházet s budoucími 

kolegy a nadřízenými a podílet se na fungování 

demokratických zásad i na pracovišti 

Informační a komunikační technologie 

-     žák je veden k zdokonalování schopnosti efektivně 

využívat prostředků informačních a komunikačních 

technologií  v běžném životě i v rámci přípravy na své 

budoucí povolání         
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

3. ročník         Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- popíše rozčlenění soudobého světa  

  na civilizační sféry a civilizace,  

  charakterizuje základní světová  

  náboženství 

- vysvětlí s jakými konflikty a  

  problémy se potýká soudobý svět,  

  jak jsou řešeny a debatuje o jejich  

  dalším pravděpodobném vývoji ,  

  popř. o možnostech jejich řešení  

  z pohledu žáka 

- objasní postavení ČR v Evropě a  

  v soudobém světě 

- charakterizuje soudobé cíle EU a  

  posoudí ze svého pohledu mladého  

  člověka žijícího v jednom  

  z členských států její politiku a  

  přínos  našeho členství pro ČR 

- popíše funkci a činnost OSN a  

  NATO 

- vysvětlí zapojení ČR do  

  mezinárodních struktur a podíl naší  

  republiky na jejich aktivitách   

- zaujme stanovisko v některých  

  případech k různorodým  

  informacím na stejný problém 

- uvede příklady projevů globalizace,  

  debatuje o jejich důsledcích  

- svá názory doloží různými  

  podklady z oblasti masmédií –  

  hlavně deníky, časopisy, ale i  

  internet 

I. Soudobý svět a česká společnost na 

prahu 21. století: 

- Velké civilizační okruhy 

současného světa 

- Západní civilizace, Pravoslavný 

okruh 

- Latinská Amerika, Islámská 

civilizace 

- Čína, Africké země, Hinduistická 

civilizace -  Indie, další civilizace 

- nejvýznamnější světová 

náboženství 

- velmoci, vyspělé a rozvojové země 

současného světa 

- bezpečnost lidí, napětí a konflikty 

současného světa 

-    globální problémy 

-    globalizace a současné státy, vliv na    

     život lidí 

 

-      -   integrace a dezintegrace, 

                zapojování ČR do EU, význam a    

-          důsledky vstupu ČR do evropských   

-          struktur 

- NATO, armáda a obranná politika   

      zapojení ČR do mezinárodních           

      struktur , bezpečnost na počátku  

      21. století  

-     úloha  OSN – mezinárodní  

      solidarita, pomoc 

-     obyvatelstvo České republiky –   

      současný stav, prognózy,     

      multikulturní soužití 

II. Praktická filozofie a filozofická 

antropologie 

- vznik filozofie,  její význam v životě 

člověka  

- předfilozofické myšlení, mýtus 

- filozofie a náboženství 

- filozofie a speciální vědy 

- základní filozofické problémy a 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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hlavní disciplíny filozofie 

- Proměny filozofického myšlení  

   v dějinách: 

- antická filozofie 

 

 

1 

Žák/žákyně: 

- používá vybraný pojmový  

  filozofický aparát 

- objasní a vysvětlí, jaké otázky řeší  

  filozofie 

- pracuje s texty jemu obsahově a  

  formálně dostupnými 

- vysvětlí smysl filozofie pro řešení  

  životních situací  a objasní její  

  význam v životě člověka 

- diskutuje o praktických   

  filozofických otázkách a zaujme  

  k dané problematice svůj názor 

 

 

- správně používá základní etické  

  pojmy, objasní jejich obsah, popř.  

  vyjádří jej vlastními slovy 

- vysvětlí, proč jsou lidé za své  

  názory, postoje a jednání  

  odpovědni jiným lidem 

- obhájí kritické stanovisko ke světu,  

  ale i uvádí klady a zápory svého  

  chování, jednání a vystupování,  

  dokáže být kritický i  k sobě  

  samému 

- přemýšlí o hodnotové orientaci a o  

  tom, jaké hodnoty jednotliví lidé a  

  komunity volí, jaké preferují a jak  

  svou volbu zdůvodňují 

- debatuje o etických otázkách ze  

  života  kolem sebe 

- zaujímá stanovisko ke kauzám  

  známým  z médií a vyjádří na daný  

  problém svůj vlastní názor 

- rozezná zjevné manipulativní  

  postupy a objasní způsoby  

  ovlivňování veřejnosti např.  

  mediální masáž  atd. 

- objasní význam solidarity a dobrých  

  vztahů v komunitě  

- je schopen obhajovat  potřebu   

  tolerance k lidem jiné víry i   

  nevěřícím (náboženské skupiny a   

  komunity) 

- zaujme své stanovisko k pozitivům i  

III. Praktická filozofie a filozofická 

antropologie (II.část) 

- Proměny filozofického myšlení  

   v dějinách (II.část): 

- středověká filozofie 

- novověká filozofie 

- smysl filozofie pro řešení   

            životních situací 

 

- Etické otázky v životě člověka 

- etika a její předmět, základní pojmy 

etiky 

- mravní hodnoty a normy 

- význam etiky v životě člověka a 

smysl etiky pro řešení životních 

situací  

- hledání smyslu života, spokojenosti 

a  štěstí, životní postoje a hodnotová 

orientace;  

- osobní prospěch, vlastní štěstí x 

obecné dobro a pomoc jiným lidem, 

čest a úcta; stárnutí a smrt 

- mravní rozhodování, svoboda a 

odpovědnost, pravda 

- lidské jednání, pojem viny, trestu, 

smíření a svědomí; spravedlnost a 

odplata 

- svobodná vůle, lidská činnost a  

mravní povinnost 

- jazyk a dorozumívání, komunikace 

- člověk, národ, vlast, národnosti; 

etnické, náboženské a sociální 

skupiny a komunity (dav, 

publikum..)   

- majorita a minority ve společnosti, 

multikulturní soužití; migrace, 

migranti, azylanti 

- postavení mužů a žen; genderové 

problémy (sociální rozdíly mezi 

ženami a muži, které nejsou vrozené, 

ale naučené. Jejich determinace 

není přirozeným, neměnným stavem, 

ale se mění s časem a významně se 

liší jak v rámci jednotlivých kultur, 

tak i mezi kulturami), postavení žen 

v současném světě v jednotlivých 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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  problémům multikulturního soužití,  

  objasní příčiny migrace lidí 

- posoudí, kdy je v praktickém životě   

  porušována rovnost pohlaví a    

  dokáže vysvětlit rovnocennost obou  

  pohlaví 

 

 

státech – dokumentární pořad, 

videokazeta 

- vesnice a města, problémy 

urbanizace 

- výchova a vzdělání 

 

Učebnice: DUDÁK, Vladislav, MAREDA, Richard a STODŮLKOVÁ, Eva. Občanská nauka  

                 pro střední odborné školy.1. vyd. Praha: SPN, 2003. 

                 VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborné školy 2. 1. vyd. Praha:  

                 SPN, 2002. 

                 DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborné školy 3. 1. vyd. Praha:  

                 SPN, 2004. 

 

Vypracovala: Mgr. Alena Šamanová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 16 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

DĚJEPIS 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Dějepis plní nezastupitelnou integrující roli při začleňování  

mladého člověka do společnosti. Je založen na poznatcích  

soudobých historických věd a vytváří historické vědomí žáka. 

Rovněž systematizuje různorodé  historické informace  s nimiž 

se žák ve svém životě setkává a má významnou úlohu při 

samostatném myšlení i při vytváření  jeho občanských postojů. 

Výuka dějepisu v odborném školství navazuje na znalosti žáků, 

které získali v základním vzdělávání  a dále je rozvíjí tak, aby 

žáci na základě poznání minulosti hlouběji porozuměli své 

současnosti. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání oblast společenskovědní  

vzdělávání.  

Učivo tvoří systémový výběr z obecných a českých dějin. 

Tematické celky obsahují základní učivo, kde jsou zařazeny 

důležité pojmy. Učivo je řazeno chronologicky do druhého 

a třetího ročníku s doporučenou hodinovou dotací 8/8 hodin. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka dějepisu má vést k osvojení základních vědomostí 

z českých a světových dějin a pochopení souvislostí mezi nimi. 

Rovněž má žáky vychovávat k dobrým mezilidským vztahům, 

k rovnosti, solidaritě s ostatními národy a lidmi na celém světě. 

Strategie výuky Výuka navazuje  na výstupní vědomosti  a dovednosti žáků z 

dosaženého středního stupně vzdělání s výučním listem a 

rozvijí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření 

žáků. Výuka dějepisu má být pro žáka zajímavá  a stimulující. 

Vede žáky ke získávání informací z aktuálních komunikačních 

zdrojů. Využívá se frontální výuka, týmová a samostatná práce. 

Rovněž je zařazena regionální historie a rozšiřování poznatků 

formou exkurzí. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro 

hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Úroveň  znalostí  a 

dovedností je zjišťována písemnými a seminárními pracemi, 

kde se hodnotí schopnost  vyjadřovat se  k historickým 

skutečnostem. V závěrečném  hodnocení se promítá aktivní 

přístup žáka ke studiu dějepisu  a jeho samostatnost. 
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Předmětem prolínají tyto klíčové kompetence: 

a)  komunikativní:     

     jasné a přiměřené vyjadřování, srozumitelná a souvislá  

     formulace myšlenek, aktivní přístup obhajování názorů a  

     postojů, zpracování studovaných textů, písemný záznam 

     myšlenek  

b)  personální  

      reálně posoudit své duševní možnosti, osobní schop- 

      nosti, pracovní orientaci, přijímat hodnocení svých  

      výsledků a jednání, plnit odpovědně svěřené úkoly 

c)   sociální 

      pracovat v týmu, vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

d)   k řešení problémů 

      najít jádro problému a porozumět mu, využívat zkušenosti 

      a vědomosti, uplatňovat myšlenkové operace 

e)   využívat prostředky informačních a komunikačních 

      technologií a pracovat s informacemi 

      pracovat s osobním počítačem, získávat informace  

      z celosvětové sítě Internet, k získaným informacím  

      přistupovat kriticky 

Průřezová témata    
      Občan v demokratické společnosti – žáci se seznámí  

      s existencí  různých politických směrů a náboženských 

      názorů, tolerují jejich existenci a odlišnost a odsoudí ty, 

      které mají totalitní znaky a charakter a vedou k ovládá- 

      ní jednotlivců a skupin obyvatel . 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník         Počet hodin : 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- objasní smysl poznávání dějin 

- vysvětlí variabilitu jejich výkladů 

1. Úvod do předmětu    

    -  Význam a zdroje poznání minulosti 

        historické prameny, literatura  

    -  Obecné a české dějiny (vymezení 

        pojmů) variabilita výkladů minulosti 

1 

- uvádí příklady kulturního přínosu   

  starověkých civilizací 

 

 

- vysvětlí význam antiky pro    

  současnost  

 

 

  

2. Pravěk a starověk  

    - Periodizace pravěku  

    - Přírodní podmínky a starověké  

      kultury – Egypt, Mezopotámie  

    - Antika(vymezení pojmu) řecký  

      městský stát, Sparta, Athény  

    - Římská republika a císařství        

    - Antická kultura a dědictví 

    - Odkaz antiky a přínos křesťanství 

1 

- charakterizuje obecně středověk 

- uvádí shody a rozdíly mezi  

  jednotlivými státními útvary 

- vysvětlí nadřazenost moci církevní 

3. Středověk  

    - Utváření středověké Evropy 

    - Byzanc 

    - Franská říše a Svatá říše římská 

3 
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  nad  mocí světskou       

   

 

 

- objasní význam českého státu 

v evropském kontextu 

- vysvětlí přínos Karla IV. pro vývoj 

středověkého evropského státu 

- uvádí příklady dalších  

středověkých civilizací, jejich 

kulturu a  náboženství  

- vysvětlí význam měst  

- objasní příčiny, průběh a důsledky 

doby husitské 

- charakterizuje kulturu tohoto 

období 

    - Český stát,Uhry, Polsko 

    - Románská kultura 

    - Boj o investituru 

        

    - Český stát za posledních Přemyslovců      

    - Lucemburkové a český stát 

    - Anglo – francouzský konflikt 

    - Pyrenejský poloostrov a Arabové 

    - Východní Evropa a Tataři 

    - Gotická kultura 

    - Agrární revoluce 

    - Středověká urbanizace  

    - Středověká kolonizace 

    - Český stát a husitství 

    - Odkaz kultury pozdního středověku 

 

 

- vysvětlí významné změny, které 

nastaly v dějinách v době raného 

novověku 

 

- objasní vliv habsburské nadvlády na 

vývoj českého státu, především 

události spojené s dobou 

pobělohorskou a třicetiletou válkou 

 

- vysvětlí nerovnoměrnost 

historického vývoje v raně 

novověké Evropě včetně rozdílného 

vývoje politických systémů 

 

- objasní význam osvícenství a 

osvícenského absolutismu 

především pro vývoj v českých 

zemích 

 

- charakterizuje umění 

renesance,baroka a klasicismu 

4. Raný novověk 

    - Humanismus a renesance 

    - Objevné plavby 

    - Český stát v době poděbradské  

    - Český stát v době jagellonské 

    - Počátek středoevropského soustátí pod  

      nadvládou Habsburků 

    - Reformace v Německu  

    - Třicetiletá  válka 

    - Český stát 

    - Absolutismus a parlamentarismus 

    - Politické systémy Anglie a Francie  

    - Nerovnoměrný vývoj v západní  

       a východní Evropě 

 

   - Novověký antropocentrismus 

   - Vědecké poznání, osvícenství 

   - Český stát v době tereziánské a 

      josefínské 

    - Rozvoj výroby a spotřeby 

    - Renesance a baroko 

    - Klasicismus 

2 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

3. ročník          Počet hodin : 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- vysvětlí za co lidé bojovali ve 

velkých občanských revolucích 

 

- objasní vznik novodobého českého 

národa a jeho úsilí o emancipaci 

 

  

1. Novověk   
    - Vznik USA a deklarace práv občana                                                       

    - Velká francouzská revoluce 

    - Napoleonská Francie a Evropa 

    - České a slovenské NO 

    - Rakouské císařství 

    - Revoluce  1848-1849 v Evropě a  

      v českých zemích 

1 

 

- popíše česko – německé vztahy a 

postavení Židů a Romů  ve společ- 

nosti 19. a 20. století 

 

- objasní způsob vzniku národních 

států v Itálii a Německu, příči- 

   ny  občanské války v USA 

- vysvětlí proces modernizace 

společnosti 

- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a rozpory mezi 

velmocemi 

 

- popíše příčiny I. světové války a její 

dopad na lidi a objasní významné 

změny po první světové válce  

 

- objasní charakter I. Československé 

republiky 

 

- srovná nacistický a komunistický 

totalismus 

 

- popíše mezinárodní vztahy mezi 

první a druhou světovou válkou 

- popíše, jak došlo k dočasné 

likvidaci ČSR 

- vysvětlí cíle válčících stran ve 

druhé světové válce, její  totální 

charakter a výsledky 

- charakterizuje válečné zločiny 

včetně holocaustu 

- popíše vývoj  ve vyspělých 

demokraciích a vývoj evropské 

integrace, dekolonizace a problémy 

třetího světa 

- popíše důsledky a projevy studené 

    - Dualismus v habsburské monarchii 

    - Česko – německé vztahy 

    - Vznik velkých národních států  -  

       Itálie a Německa  

    - Občanská válka v USA 

    - Technická a průmyslová revoluce 

    -  Doprava a komunikace, urbanizace 

    - Vliv vědy a techniky na život lidí   

    - Vzdělání jako podmínka socializace 

    - Koloniální expanze od 2. pol.19.st., 

       rozdělení světa 

 

 

   - První světová válka – příčiny, průběh, 

      výsledky 

 

 

   - Vznik ČSR, Češi za I. sv. války 

 

 

   - Autoritativní režimy- nacismus  v Ně- 

     mecku, komunismus v sovětském Rus-  

     ku 

   - Vztahy mezi válkami, světová hospod- 

     dářská krize 

   - Meziválečný vývoj ČSR – politika, 

      významné osobnosti 

   - Druhá světová válka – příčiny, průběh, 

     důsledky 

   - Protektorát Čechy a Morava 

   - Druhý československý odboj 

   - Holocaust 

   - Svět v blocích, poválečné uspořádání  

     světa, studená válka, Československo po 

      r. 1945 - důsledky událostí let 1945, 

      1948 , 1968, 1989 

   - třetí svět a dekolonizace, konec bi- 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1,5 

 

 

 

0,5 
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války 

- charakterizuje jednotlivé politické 

režimy 

- vysvětlí rozpad sovětského bloku 

- uvede příklady úspěchů vědy a 

techniky ve 20. století 

- orientuje se v historii svého oboru 

- charakterizuje ho, vysvětlí přínos a 

uvede významné osobnosti 

     polarity Východ - Západ 

 

 

 

 

    - Věda technika ve 20. století 

 

    - Dějiny studovaného oboru 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

Učebnice:  SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce pro střední školy. 1.vyd. Havlíčkův Brod:   

                  Fragment, 1997. 

                  SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce pro střední školy. 1.vyd. Havlíčkův          

                  Brod: Fragment, 1999.  

                  

Vypracovala: Mgr. Šárka Šauflová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 3/96 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

Matematika 

Obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je předat žákům: 

 všeobecné vzdělání s průpravou pro odborné vzdělání, 

 aplikování matematických poznatků a postupů 

v odborné složce vzdělávání, 

 využívání matematických poznatků a metod 

v praktickém životě a v dalším vzdělávání, 

 matematizování jednoduchých reálných situací, užívání 

matematických modelů a vyhodnocování výsledků 

řešení vzhledem k realitě, 

 zkoumání a řešení problémů, včetně diskuze řešení, 

 diskutování o metodách řešení matematických úloh, 

 využívání digitálních technologií a zdrojů informací při 

řešení matematických úloh, 

 četbu s porozuměním matematických textů, kritického 

vyhodnocení informací získaných z různých zdrojů, 

 správné matematické vyjadřování, 

 pozitivní postoj k matematickému vzdělávání, 

 motivaci k celoživotnímu vzdělávání, 

 důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnost a 

preciznost při práci. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 64 -41 

L/51 Podnikání – ŠVP Podnikání. 

Matematické vzdělávání. 

Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný 

ve dvou ročnících studia. 
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Ročník  Okruhy učiva Týdenní hodinová 

      dotace 

 

1. ročník       1 

  Operace s čísly 

  Číselné a algebraické výrazy 

  Funkce: 

 Funkce teorie - základní poznatky o funkcích 

 Konstantní a lineární funkce, řešení rovnic a nerovnic 

 Kvadratická funkce, řešení rovnic a nerovnic 

 Mocninná funkce 

 Lineárně lomená funkce – nepřímá úměrnost 

 Práce s daty 

  Písemné práce a jejich analýza 

 

2. ročník Funkce :     1 

 Exponenciální funkce, řešení rovnic  a nerovnic 

 Logaritmická funkce, řešení rovnic a nerovnic 

 Goniometrické funkce 

 Úhel 

 Funkce sinus, kosinus, tangens,    

 kotangens 

 Úprava goniometrických výrazů, 

 Řešení goniometrických rovnic a    

 nerovnic 

 Práce s daty 

  Písemné práce a jejich analýza 

 

3. ročník        1 

  Posloupnosti a finanční matematika 

  Trigonometrie pravoúhlého a obecného  
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  trojúhelníka 

  Planimetrie 

  Kombinatorika 

  Pravděpodobnost v praktických úlohách 

  Statistika v praktických úlohách   

  Analytická geometrie v rovině 

 Práce s daty 

  Písemné práce a jejich analýza 

 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

 získali pozitivní vztah k matematickému vzdělávání, 

 získali motivaci k celoživotnímu zdělávání, 

 získali důvěru ve své vlastní schopnosti, dovednosti, 

systematičnost a preciznost při práci, 

 ověřovali si výsledky úkolů, 

 získali houževnatost, pracovitost, vlastní úsudek, vlastní 

systém při řešení úloh, 

 získali pozitivní vztah k matematice, 

 používali poznatky z matematiky v praxi. 

Strategie výuky Základní metody a formy práce jsou: 

 řízený rozhovor učitele s žáky, 

 prezentace učiva s využitím výukových programů, 

 řešení problémových úloh, 

 skupinová práce žáků na zadaných úkolech, 

 samostatná práce žáků při procvičování a opakování 

učiva, 

 práce s digitální technikou, 

 prezentace výsledků práce pomocí digitální techniky. 

Kritéria hodnocení žáků Kriteria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu 

SŠ Rokycany. 

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během 

vyučovací hodiny. 
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Prostřednictvím písemných i ústních zkoušek kontroluje 

připravenost žáka na vyučování. 

Písemné zkoušení: 

 žák vypracuje během každého pololetí: 

 2 samostatné hodinové písemné práce, stejná 

doba je věnována i analýze těchto prací 

 žák během každého pololetí napíše minimálně 2  

písemné práce 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 

dosažené výsledky, reálně si stanovovat potřeby a cíle 

svého dalšího vzdělávání. 

Matematické kompetence  

 volit odpovídající matematické postupy a techniky, 

využívat různé formy grafického znázornění, využívat 

získané matematické dovednosti v ostatních předmětech 

a různých životních 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, využívat adekvátní zdroje 

informací a efektivně s nimi pracovat.  

Průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie  

 využívat 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 

Žák/žákyně: 

 

 provádí aritmetické operace 

s přirozenými čísly, 

 rozlišuje prvočíslo a číslo 

složené, 

 rozkládá přirozená čísla na součin 

mocnin prvočísel, 

 užívá pojem dělitelnosti, znaky 

dělitelnosti, 

 určuje největšího společného 

dělitele a nejmenší společný 

násobek, 

 provádí aritmetické operace 

s celými čísly, užívá pojem 

opačné číslo, 

 pracuje s různými tvary zápisu 

reálných čísel a jejich převody, 

 určuje řád čísla, 

 provádí početní operace se 

zlomky, 

 provádí početní operace 

s desetinnými čísly včetně 

zaokrouhlování, 

 znázorňuje reálná čísla na číselné 

ose, 

 zařazuje číslo do příslušného 

číselného oboru, porovnává 

reálná čísla a určí vztahy mezi 

nimi, 

 užívá pojmy opačné číslo 

a převrácené číslo, 

 znázorňuje reálné číslo nebo jeho 

1. Operace s čísly 

 

↔ Přirozená čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Celá čísla 

 

 

↔ Racionální a reálná čísla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 
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aproximaci na číselné ose, 

 určuje absolutní hodnotu reálného 

čísla a chápe její geometrický 

význam, 

 užívá pojmu poměr, ovládá jeho 

zápis a výpočet, 

 užívá poměr v reálných situacích, 

 užívá pojmu měřítko a jeho 

převody v reálných situacích, 

 rozlišuje přímou a nepřímou 

úměrnost, 

 užívá pojmu procento a řeší 

praktické úlohy, 

 při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací, 

 

 určuje množiny výčtem 

a charakteristickými vlastnostmi, 

 provádí základní množinové 

operace – průnik, sjednocení, 

rozdíl a doplněk, 

 zapisuje a znázorňuje intervaly, 

 provádí operace s intervaly – 

průnik a sjednocení, 

 

 provádí početní operace 

s mocninami, s přirozeným, 

a celočíselným exponentem, 

 využívá zápisu čísla ve tvaru 

a.10
n
, 

 ovládá početní operace 

s mocninami, s racionálním 

exponentem, 

 využívá částečného odmocňování 

a usměrňování zlomků při úpravě 

výrazů s odmocninami. 

  

 

 

 

↔ Poměr, úměrnost, procentový počet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Množiny, intervaly 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Mocniny s exponentem přirozeným, 

 celým a racionálním, odmocniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Žák/žákyně: 

 určuje hodnotu číselného výrazu 

i výrazu s proměnnou, 

 používá pojmy člen výrazu, výraz 

opačný, koeficient členu výrazu, 

stupeň členu, stupeň mnohočlenu, 

 sestaví výraz na základě zadání, 

 určuje definiční obor 

algebraického výrazu, 

 

 provádí početní operace 

s mocninami, odmocninami 

a mnohočleny, 

 používá vzorce pro druhou a třetí 

mocninu dvojčlenu, rozdíl 

druhých a třetích mocnin, součet 

třetích mocnin, 

 

 rozkládá mnohočleny na součin, 

 užitím vytýkání, vzorců 

a pravidel, 

 

 určuje definiční obory lomených 

výrazů, 

 provádí početní operace 

s lomenými výrazy, 

 

 modeluje jednoduché reálné 

situace užitím výrazů zejména 

k danému oboru vzdělání, 
 

 interpretuje výraz s proměnnými 

zejména ve vztahu k danému 

oboru vzdělávání. 

2. Číselné a algebraické výrazy 

↔ Výraz a jeho vlastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Početní operace s mocninami, 

 odmocninami a mnohočleny 

 

 

 

 

↔ Rozklad mnohočlenů na součin 

 

 

 

↔ Lomené výrazy 

 

10 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Žák/žákyně: 

 

 

 používá různá zadání funkce, 

3. Funkce 

 

 

↔ Funkce teorie - základní poznatky 

13 

 

 

2 
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 užívá pojmy: 

 definiční obor,   

 obor funkčních hodnot,  

 hodnota funkce v bodě, 

 popisuje vlastnosti funkce, 

 užívá graf funkce při určování 

vlastností funkce, definičního 

oboru funkce, oboru funkčních 

hodnot funkce, 

 

 určuje konstantní a lineární 

funkci, 

 načrtne graf lineární funkce, 

určuje funkční předpis lineární 

funkce,  

 určuje funkci z daných bodů nebo 

grafu funkce, 

 řeší reálné problémy pomocí 

lineární funkce, 

 řeší lineární rovnice a nerovnice, 

 řeší lineární rovnice a nerovnice 

s absolutní hodnotou, 

 řeší slovní úlohy vedoucí na 

lineární rovnici, 

 řeší soustavu dvou a třech 

lineárních rovnic, 

 u všech rovnic nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 určuje kvadratickou funkci, 

 načrtne graf kvadratické funkce, 

 určuje funkční předpis 

kvadratické funkce z daných 

bodů, 

 na základě grafu funkce určuje 

 o funkcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Konstantní a lineární   

 funkce, řešení rovnic   

 a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Kvadratická funkce, řešení rovnic 

 a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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definiční obor a obor funkčních 

hodnot, intervaly monotonie, 

 řeší kvadratické rovnice 

a nerovnice, 

 řeší kvadratické rovnice 

a nerovnice s absolutní hodnotou, 

 řeší slovní úlohy vedoucí na 

kvadratickou rovnici, 

 řeší soustavu dvou rovnic - 

lineární rovnice a kvadratické 

rovnice algebraickým i grafickým 

způsobem, 

 u všech rovnic nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 rozlišuje mocninné funkce 

s celočíselným exponentem, 

 načrtne graf funkce, 

 určuje jejich definiční obor, obor 

hodnot a intervaly monotónnosti 

funkce, 

 používá pojem a vlastnosti 

lineárně lomené funkce – přímé 

a nepřímé úměrnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Mocninné funkce 

 

 

 

 

 

↔ Lineárně lomená funkce - nepřímá 

 úměrnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Žák/žákyně: 

 vyhledává a zpracovává data 

a porovnává data, 

 pracuje s údaji vyjádřenými 

v diagramech, grafech 

a tabulkách, 

 pracuje s matematickým 

modelem reálných situací 

a výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě, ve vztahu k danému 

oboru vzdělání, 

 při řešení úloh využívá digitální 

4. Práce s daty průběžně 
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technologie a zdroje informací, 

 využívá digitální technologie 

a zdroje informací, MF tabulky. 
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2. ročník         Počet hodin: 33 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

 

 určuje exponenciální funkci, 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce a načrtne její graf, 

 řeší exponenciální rovnice 

a nerovnice, 

 řeší soustavu dvou rovnic - 

exponenciálních rovnic, 

 u všech rovnic, nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 určuje logaritmickou funkci, 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce a načrtne její graf, 

 využívá vztahu mezi 

exponenciální a logaritmickou 

funkcí k určení logaritmu, 

 užívá pravidla pro logaritmování 

součinu, podílu a mocnin výrazů 

a aplikuje je při logaritmování 

a odlogaritmování výrazů, 

 řeší logaritmické rovnice 

a nerovnice, 

 řeší soustavu dvou rovnic - 

logaritmických rovnic, 

 u všech rovnic, nerovnic provádí 

zkoušku, 

 určuje podmínky řešitelnosti, 

 

 používá pojmů orientovaný úhel, 

 určuje velikost úhlů v radiánech 

1. Funkce 

 

↔ Exponenciální funkce, řešení rovnic 

 a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Logaritmická funkce, řešení rovnic 

 a nerovnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Goniometrické funkce - úhel 

 

 

33 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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(oblouková míra) nebo ve 

stupních, 

 provádí vzájemné převody mezi 

obloukovou a stupňovou mírou, 

 ovládá a pracuje s jednotkovou 

kružnicí při určování úhlů, 

 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce sinus a načrtne její graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

hodnot sinus pro základní úhly, 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce kosinus a načrtne její graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

hodnot kosinus pro základní úhly, 

 zná a používá vztahy mezi 

funkcemi sinus a kosinus, 

 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce tangens a načrtne její graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

hodnot tangens pro základní úhly, 

 

 stanovuje základní vlastnosti 

funkce kotangens a načrtne její 

graf, 

 zná a používá tabulku funkčních 

hodnot kotangens pro základní 

úhly, 

 zjednodušuje goniometrické 

výrazy a udává jejich podmínky 

 řeší rovnice a nerovnice 

s goniometrickými funkcemi 

nebo výrazy, 

 řeší složitější goniometrické 

rovnice, 

 u všech rovnic, nerovnic provádí 

zkoušku, 

 

 

 

 

 

 

↔ Funkce sinus 

 

 

 

↔ Funkce kosinus 

 

 

 

 

 

 

↔ Funkce tangens 

 

 

 

 

↔ Funkce kotangens 

 

 

 

 

 

↔ Goniometrické vztahy   

 vzorce, úprava goniometrických 

 výrazů, řešení goniometrických 

 rovnic a nerovnic 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

197 

 

 určuje podmínky řešitelnosti.  

 

Žák/žákyně: 

 vyhledává a zpracovává data 

a porovnává data, 

 pracuje s údaji vyjádřenými 

v diagramech, grafech 

a tabulkách, 

 pracuje s matematickým 

modelem reálných situací 

a výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě, ve vztahu k danému 

oboru vzdělání, 

 při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací, 

 využívá digitální technologie 

a zdroje informací, MF tabulky. 

2. Práce s daty průběžně 
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3. ročník         Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

 

 aplikuje znalosti o funkcích při 

úvahách o posloupnostech a při 

řešení úloh o posloupnostech, 

 určuje posloupnost vzorcem pro 

n – tý člen, výčtem prvků, 

rekurentně a graficky, 

 rozhoduje o monotónnosti 

a omezenosti posloupnosti, 

 

 rozhoduje, zda daná posloupnost 

je aritmetickou a chápe význam 

diference, 

 aktivně používá vzorce pro 

aritmetickou posloupnost při 

řešení příkladů, 

  

 rozhoduje, zda daná posloupnost 

je geometrickou a chápe význam 

kvocientu, 

 aktivně používá vzorce pro 

geometrickou posloupnost při 

řešení příkladů, 

 

 používá základní pojmy finanční 

matematiky: změny cen zboží, 

směna peněz, danění, úrok, 

úročení, jednoduché úrokování, 

spoření, úvěry, splátky úvěrů, 

 provádí výpočty finančních 

záležitostí: změny cen zboží, 

směna peněz, danění, úrok, 

úročení, jednoduché úrokování. 

1. Posloupnosti a finanční matematika 

 

↔ Základní poznatky o posloupnostech 

 

 

 

 

 

 

↔ Aritmetická posloupnost 

 

 

 

 

↔ Geometrická posloupnost 

 

 

 

 

 

↔ Využití posloupnosti pro řešení úloh 

 z praxe a finanční matematiky 

4 
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Žák/žákyně: 

 

– vyjadřuje poměr stran 

v pravoúhlém trojúhelníku pro 

výpočet funkčních hodnot: 

– funkce sinus, 

– funkce kosinus, 

– funkce tangens, 

– funkce kotangens, 

řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku, využívá 

Pythagorovu větu, 

 řeší obecný trojúhelník užitím 

sinové a kosinové věty. 

 

2. Trigonometrie pravoúhlého a obecného 

trojúhelníku 

 

↔ Trigonometrie pravoúhlého 

 trojúhelníka 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Sinová věta 

↔ Kosinová věta  

↔ Využití posloupnosti pro řešení úloh 

 z praxe a finanční matematiky 

4 

 

Žák/žákyně: 

 

 správně užívá pojmy bod, přímka, 

polopřímka, rovina, polorovina, 

úsečka, úhly – vedlejší, 

vrcholové, střídavé, souhlasné, 

 dané objekty dokáže znázornit, 

 užívá s porozuměním polohové 

a metrické vztahy mezi 

geometrickými útvary v rovině 

(rovnoběžnost, kolmost, odchylka 

přímek, délka úsečky, velikost 

úhlu, vzdálenost bodů a přímek), 

 graficky rozdělí a změní úsečku 

v daném poměru, 

 užívá jednotky délky a obsahu, 

provádí převody jednotek délky 

a obsahu, 

 využívá poznatků o množinách 

bodů dané vlastnosti při řešení 

3. Planimetrie 

 

↔ Základní planimetrické pojmy 

 a poznatky 

 

 

↔ Polohové a metrické vztahy mezi 

 geometrickými útvary 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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úloh, 

 

 určuje objekty v trojúhelníku, 

znázorní je a správně užívá jejich 

základních vlastností (strany, 

vnitřní a vnější úhly osy stran 

a úhlů, výšky, těžnice, střední 

příčky, kružnice opsané 

a vepsané), 

 třídí trojúhelníky, 

 při řešení úloh a dokáže 

argumentovat s využitím 

poznatků vět o shodnosti 

a podobnosti trojúhelníků,  

 aplikuje poznatky 

o trojúhelnících (obvod, obsah, 

velikost výšky, poznatky 

o těžnicích a těžišti, Pythagorova 

věta) v úlohách, 

 početní geometrie: 

 řeší praktické úlohy s užitím 

trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku, 

 řeší praktické úlohy s užitím 

Euklidových vět pravoúhlého 

trojúhelníku, 

 řeší konstrukční úlohy 

trojúhelníka, 

 

 pojmenovává, znázorňuje 

a správně užívá základní pojmy 

týkající se kruhu, kružnice 

a jejich částí, 

 popisuje a užívá jejich vlastnosti, 

Thaletova kružnice, středový 

a obvodový úhel, 

 rozlišuje s porozuměním 

polohové vztahy mezi body, 

přímkami a kružnicemi, 

 aplikuje metrické poznatky 

o kružnicích a kruzích v úlohách 

 

 

↔ Trojúhelníky 

↔ Množiny bodů dané vlastnosti 

↔ Shodná a podobná zobrazení 

 

 

 

↔ Shodnost a podobnost trojúhelníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Euklidovy věty 

 

 

 

↔ Kruh, kružnice a jejich části  
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početní geometrie a v praktických 

situacích. 

Žák/žákyně: 

 počítá s faktoriály a 

kombinačními čísly, 

 využívá vlastnosti kombinačních 

čísel (Pascalův trojúhelník), 

 rozpoznává kombinatorické 

skupiny (variace, variace 

s opakováním, permutace, 

permutace s opakováním, 

kombinace), 

 určuje jejich počty, 

 poznatky o kombinačních 

úlohách využívá v reálných 

situacích. 

4. Kombinatorika 

↔ Pravidlo součinu, pravidlo součtu, 

 faktoriál, kombinační číslo 

↔ Variace, variace s opakováním 

↔ Permutace, permutace s opakováním 

↔ Kombinace, kombinace 

 s opakováním 

 

5 

 

Žák/žákyně: 

 užívá pojmy: náhodný pokus, 

výsledek náhodného pokusu, 

nezávislost jevů, náhodný jev 

a jeho pravděpodobnost, výsledek 

náhodného pokusu, opačný jev, 

nemožný jev, jistý jev, množina 

výsledků náhodného pokusu, 

 určí pravděpodobnost náhodného 

jevu. 

5. Pravděpodobnost v praktických 

úlohách 

 

4 

Žák/žákyně: 

 vysvětlí a používá pojmy:  

 statistický soubor, rozsah 

souboru, 

 statistická jednotka, 

statistický znak, 

 absolutní a relativní četnost, 

 čte a vyhodnotí statistická data 

v grafech, tabulkách a v reálných 

situacích, 

 graficky znázorňuje rozdělení 

četností (polygon četností, 

histogram, kruhový diagram, 

6. Statistika v praktických úlohách 

↔ Základní pojmy ze statistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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krabicový graf), 

 

 určí charakteristiky polohy 

(aritmetický a vážený průměr, 

modus, medián), 

 určí charakteristiky variability 

(rozptyl, směrodatná odchylka). 

 

 

 

↔ Číselné charakteristiky polohy 

↔ Číselné charakteristiky variability 

Žák/žákyně: 

 určí vzdálenost dvou bodů 

a souřadnice středu úsečky, 

 užívá pojmu vektor a jeho 

umístění, souřadnice vektoru 

a jeho velikost, 

 provádí operace s vektory (součet 

vektorů, násobek vektoru reálným 

číslem, skalární součin vektorů), 

 při provádění početních operací 

s vektory používá čtvercovou síť, 

 určí velikost odchylky - úhel 

dvou vektorů, 

 určuje vlastnosti dvou vektorů 

(rovnoběžnost – lineární 

závislost, nerovnoběžnost – 

lineární nezávislost, kolmost), 

 

 aplikuje pojmy směrový úhel, 

směrový a normálový vektor 

přímky, 

 určí parametrické vyjádření 

přímky, obecnou rovnici přímky 

a směrnicový tvar rovnice přímky 

v rovině, 

 určí polohové a metrické vztahy 

bodů a přímek v rovině a aplikuje 

je v úlohách, 

 určí polohové a metrické vztahy 

dvou přímek v rovině a určuje 

jejich odchylku, průsečík 

a vzdálenost. 

7. Analytická geometrie v rovině 

↔ Souřadnice bodu a vektoru na přímce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ Přímka (lineární útvary v rovině) 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Žák/žákyně: 

 vyhledává a zpracovává data 

a porovnává data, 

 pracuje s údaji vyjádřenými 

v diagramech, grafech 

a tabulkách, 

 pracuje s matematickým 

modelem reálných situací 

a výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě, ve vztahu k danému 

oboru vzdělání, 

 při řešení úloh využívá digitální 

technologie a zdroje informací, 

 využívá digitální technologie 

a zdroje informací, MF tabulky. 

8. Práce s daty průběžně 

 

Učebnice: 

ODVÁRKO, Oldřich, CALDA, Emil a ŘEPOVÁ, Jana. Matematika pro střední odborné školy 

a studijní obory středních odborných učilišť 1. – 6. část. 5. vyd. Praha: Prométheus, spol. s r.o., 

2001. 

 

Vypracoval: PaedDr. Milan Vít 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

204 

 

Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 8 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

FYZIKA 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Fyzika patří k předmětům přírodovědným, všeobecně 

vzdělávacím, ale zároveň průpravným pro odborné 

vzdělávání. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení 

přírodních jevů a zákonů a k formování žádoucích vztahů 

k přírodnímu prostředí. Umožňuje žákům proniknout 

do dějů, které probíhají v přírodě. Svým vzdělávacím 

obsahem úzce souvisí s předchozím fyzikálním vzděláním, 

s matematikou a se vzděláním v informačních 

a komunikačních technologiích. Fyzikální vzdělání 

přispívá k pochopení hmoty ve formě látky i fyzikálního 

pole, žáci by měli umět definovat základní fyzikální 

principy a zákony, charakterizovat fyzikální děje a to 

vlastními slovy. Měli by si klást otázky o okolním světě, 

vyhledávat relevantní informace a interpretovat je 

v diskusi. 

Charakteristika učiva 

 

Fyzika je vyučována v prvním ročníku studia a to 8 hodin. 

Požadavky vymezené pro fyzikální vzdělávání 

v nástavbovém studiu odpovídají variantě B fyzikálního 

vzdělávání v RVP pro obory vzdělávání s maturitní 

zkouškou. Předmět se uskutečňuje převážně formou 

konzultací v odborné učebně. Učivo je realizováno 

v těchto okruzích: 

- mechanika 

- molekulová fyzika a termika 

- elektřina a magnetismus 

- vlnění a optika 

- fyzika atomu 

- vesmír 

Ve školním vzdělávacím programu jsou zejména zahrnuty 

výsledky vzdělávání a učivo, které nebyly v RVP 

pro tříleté obory vzdělání s výučním listem. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- aplikovali vědomosti, vytvářeli hodnotový systém nejen     

  v přírodě, ale i v životě jednotlivce  

- dokázali zaujmout postoj k přírodním jevům, ale  

  i správně hodnotit vliv přírody na jednotlivce, uměli se  
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  orientovat ve světě a nepodléhali tendenčním a často  

  nevědeckým výkladům objektivní reality 

- třídili poznatky a vytvářeli správné preference, odlišovali  

  důležité od nepodstatného 

Strategie výuky 

 

Metody a formy výuky: 

- výklad učiva 

- frontální práce 

- řízený rozhovor 

- diskuse žáků na dané téma 

- prezentace učiva s využitím výukových programů 

- skupinová práce žáků na zadaných úkolech 

- samostatné práce 

- práce s dostupnou výpočetní technikou 

- samostatné referáty žáků 

- prezentace výsledků práce pomocí dostupné techniky 

Kritéria hodnocení žáků V základní podobě se vychází z pětistupňové klasifikace 

stanovené Pravidly pro hodnocení vzdělávání žáků.  

- učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během  

  vyučovací hodiny 

- prostřednictvím ústních a písemných zkoušek kontroluje  

  učitel připravenost žáka na vyučování 

- nedílnou součástí je společný rozbor domácích prací žáků 

  (referáty, prezentace, krátkodobé projekty) 

- učitel hodnotí skupinovou práci žáků    

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence 

- žák věcně správně používá terminologii a   

  symboliku; používá slovní komentář při objasnění  

  postupu řešení 

- žák komunikuje ve skupině 

- žák srozumitelně formuluje své postupy příp. vyvrací 

  námitky 

- žák prezentuje své myšlenky v písemné i mluvené formě  

  a s využitím komunikačních technologií v podobě  

  grafické 

 

Kompetence k učení 

- žák řeší takové úlohy, které vedou k různým formám  

  činnosti (studium odborných textů, vyhledávání informací 

  v různých zdrojích, procvičování získaných dovedností  

  samostatně i ve skupinách) 

- žák zpracovává taková témata, která popularizují fyziku, 

  ukazují její význam pro společnost a její další rozvoj,  

  žák se seznamuje s některými významnými vědci, kteří  

  se zasloužili o rozvoj fyziky 

- žák se učí, jak informace získat a vědomosti rozšířit 

- žák plánuje postupy a úkoly vedoucí k vyřešení problémů 

  v jiných vyučovacích předmětech a v reálném životě 
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Kompetence k řešení problémů 

- žák postupuje od jednodušších problémů ke složitějším, - 

- žák rozebírá různé příčiny vzniku chyb v postupu řešení 

- pomocí vhodných úkolů a otázek dojde žák k rozboru  

  problému, plánování postupu řešení, odhadu výsledku a  

  kritickému zhodnocení všech kroků 

- žák využívá zkušenosti z praxe a navazuje na ně 

- žák se učí vytvářením fyzikálních modelů abstrahovat  

  podstatné a současně si uvědomovat rozdíly mezi  

  fyzikálním modelem a skutečným dějem v přírodě 

 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí 

- bezpečnost silničního provozu a vliv dopravy na životní  

  prostředí 

- využívání 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 životní prostředí 

- využitelné zdroje energie  pro provoz domácnosti 

- způsoby šetření elektrickou energií v domácnosti 

- ochrana zdraví člověka v hlučném prostředí 

- význam ultrazvuku v živé přírodě 

- elektromagnetické vlnění kolem nás a jeho technické  

  využití 

- jaderné elektrárny u nás a ve světě 

- jaderné katastrofy a jejich vliv na lidský organismus a  

  životní prostředí 

- alternativní a obnovitelné zdroje energie 

 

Informační a komunikační technologie 

- internet jako zdroj informací 

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

1. ročník         Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně: 
- používá běžné fyzikální veličiny a   

jejich jednotky    

    

- rozhoduje, zda je těleso v klidu nebo 

pohybu v dané vztažné soustavě, 

chápe relativnost pohybu 

- rozliší rovnoměrný a nerovnoměrný 

pohyb 

- popíše pohyb tělesa s využitím 

fyzikálních veličin jako dráha, 

okamžitá rychlost, průměrná 

rychlost, čas, tíhové zrychlení 

- rozliší příčiny změn pohybového 

stavu tělesa (Newtonovy pohybové 

zákony) 

1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky 

     - soustava SI 

     - jednotky základní, doplňkové a odvozené 

     - násobky a díly jednotek 

2. Mechanika 
    - Kinematika hmotného bodu 

 

 

 

 

 

 

 

    - Dynamika hmotného bodu 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

- 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 

- vysvětlí zákonitosti proudění 

kapaliny vodorovným potrubím 

    - Mechanická práce, energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Mechanika tekutin 

 

- vysvětlí význam pojmů vnitřní 

energie a její změna, teplo, teplota 

- vysvětlí princip základních druhů 

teploměrů 

- rozpozná způsoby přenosu tepla 

- vysvětlí strukturu pevných látek, 

kapalin a plynů 

- popíše změny skupenství látek a 

jejich význam v přírodě a technické 

praxi 

- popíše změnu objemu pevných 

těles, kapalin a plynů při zahřívání 

3. Molekulární fyzika a termodynamika 
    - Základní poznatky z molekulové fyziky a  

       termodynamiky  

 

 

 

 

 

    - Změny skupenství látek 

2 
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nebo ochlazování, teplotní délkou 

roztažnost pevných látek a užití 

v praxi (měření teploty, 

stavebnictví) 

 

- objasní pojem elementárního 

elektrického náboje 

- popíše vzájemné silové působení 

mezi elektricky nabitými tělesy 

- zobrazí elektrické pole pomocí 

siločar 

- charakterizuje pojem kapacita 

kondenzátoru a vysvětluje jeho 

použití 

- vysvětlí podstatu elektrického 

proudu v kovovém vodiči 

- řeší jednoduché úlohy o elektrickém 

obvodu užitím Ohmova zákona 

- kreslí normalizovanými 

elektrotechnickými značkami prvky 

elektrických obvodů 

- vysvětlí podstatu vedení 

elektrického proudu v kapalinách a 

plynech 

- popíše chemické zdroje napětí 

- popíše princip a použití 

polovodičových součástek s PN 

přechodem 

- znázorní magnetické pole 

permanentního magnetu, cívky a 

vodiče s proudem 

- vysvětlí pojem elektromagnet a 

popisuje jeho využití v technické 

praxi 

- rozumí vzniku indukovaného napětí 

(elektromagnetická indukce) 

- princip elektromagnetické indukce 

aplikuje na všechny jevy a stroje na 

tomto principu 

4. Elektřina a magnetismus 
    - Elektrický náboj, elektrické pole 

 

 

 

 

 

 

 

    - Elektrický proud v látkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Polovodiče 

 

    - Magnetické pole 

 

 

 

    - Vlastní indukce 

 

 

    - Střídavý proud 

    - Transformátory 

2 
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- popíše kmitavý pohyb 

prostřednictvím jeho základních 

charakteristik 

- odliší základní druhy mechanického 

vlnění (postupné, stojaté, příčné, 

podélné) 

- vysvětlí vznik a šíření zvukového 

vlnění rozlišuje vlastnosti vlnění 

- charakterizuje způsoby využití 

ultrazvuku a infrazvuku v praxi 

- vysvětlí škodlivé účinky hluku 

- charakterizuje vlnové vlastnosti 

světla a jeho vlnovou délku, rozliší 

mechanické a elektromagnetické  

5. Vlnění mechanické a elektromagnetické 
    - Mechanické kmitání a vlnění 

 

 

 

 

    - Zvukové vlnění 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

- vlnění 

- objasní podstatu světla jako 

elektromagnetického vlnění, popíše 

spektrum elektromagnetického 

záření a vysvětluje jeho technické 

využití (rentgenové záření, 

mikrovlny, rádiové vlny atd.) 

- správně přiřadí vznik světla k 

elektronovému obalu atomu 

- vysvětlí přímočaré šíření světla ve 

stejnorodém optickém prostředí 

- vysvětlí zákonitosti šíření světla na 

rozhraní dvou prostředí (zákon 

odrazu a zákon lomu) 

- popíše druhy zrcadel a čoček 

- vysvětlí optickou funkci oka, vady 

čočky a způsob jejich korekce 

- popíše spektrum 

elektromagnetického záření a 

vysvětluje jeho technické využití 

(rentgenové záření, mikrovlny, 

rádiové vlny atd.) 

- správně přiřadí vznik světla 

k elektronovému obalu atomu 

    - Světlo a jeho šíření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Spektrum elektromagnetického záření 

 

- popíše strukturu elektronového 

obalu atomu pomocí modelů atomu 

- používá správně pojmy protonové a 

nukleonové číslo a vysvětlí vztahy 

mezi nimi 

- určí složení atomového jádra, jsou-li 

dána potřebná čísla 

- rozliší různé druhy radioaktivního 

(jaderného) záření a popisuje jeho 

biologické účinky 

- vysvětlí význam a způsoby ochrany 

před jaderným zářením 

6. Fyzika elektronového obalu a atomového 

     jádra     

    - Elektronový obal 

 

    - Jádro atomu 
 

 

 

 

 

0,5 
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- popíše štěpnou reakci jader atomu 

- vysvětlí význam štěpných reakcí 

v jaderné energetice 

- vysvětlí jadernou syntézu a naznačí 

způsoby jejího využití v budoucnu 

    - Jaderná energie a její využití 

- charakterizuje pojem hvězda a 

popíše Slunce jako hvězdu 

- uvádí příklady typů hvězd 

- vysvětlí současné názory na vznik 

vesmíru 

- popíše jednotlivé druhy objektů  

  tvořících sluneční soustavu 

7. Vznik a vývoj vesmíru a Sluneční  

    soustavy 
    - Hvězdy a galaxie 

 

    - Výzkum vesmíru 

 

    - Sluneční soustava 

0,5 

 

 

 

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

                 střední školy. Praha: Prometheus, 1993. 

 

Vypracovala: Mgr. Ing. Jitka Spalová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: denní 

Počet hodin celkem: 8 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

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

k hlubšímu pochopení přírodních jevů, pojmů, zákonů, 

formování žádoucích vztahů k životnímu prostředí. Mají 

umožnit žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i 

neživé přírodě. Vlastním cílem je naučit žáky využívat 

přírodovědeckých poznatků v profesním i odborném životě, 

umět porovnat, popsat a vysvětlit základní přírodní jevy, znát 

základní ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě, 

být schopen přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje 

v občanském životě  i odborné praxi, aktivně se podílet na 

ochraně a tvorbě životního prostředí.   

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 64-41-

L/51– přírodovědné vzdělávání. Výuka je dělena do okruhů – 

chemie, ekologie, biologie se zřetelem na jejich provázanost  a 

mezipředmětové vztahy. Žáci mohou ke své práci používat 

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. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci 

- dodržovali směrnice, předpisy, normy a zákony platné a    

  závazné pro oblast obchodu 

- usilovali o hospodárnost, neplýtvali materiály ani energií 

- vážili si zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého  

  životního prostředí a snažili 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 

- zvažovali důsledky svého jednání, tedy, aby jednali  

  odpovědně. 

Strategie výuky Výuka vychází z poznatků přírodních věd a plynule navazuje 

na problematiku dalších odborných předmětů. Klasické 
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vyučovací metody jsou průběžně doplňovány problémovými a 

projektovými úkoly. V rámci dálkové formy vzdělávání se žáci 

vzdělávají samostatně a formou konzultací. Promyšleně jsou 

začleňovány aktivizující metody, vedoucí žáky k ověřování a 

praktickým aplikacím, k prohlubování a uplatňování získaných 

vědomostí. Dle možnosti se využívá audiovizuální technika, 

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

Kritéria hodnocení žáků Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení 

vzdělávání žáků SŠ. 

Numerické hodnocení. 

Průběžné 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 

V rámci tohoto předmětu jsou rozvíjena tato průřezová 

témata: 

Kompetence k celoživotnímu učení  

- vzdělávání vede k tomu, aby absolventi byli schopni  

  samostatně se věnovat učení a reálně si stanovovat potřeby a  

  cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: 

-  znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a  

  povolání. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- vzdělávání vede k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně  

  budovat svoji profesní kariéru a byli připraveni zvládat  

  podnikatelské činnosti, tzn. že absolventi by měli:  

- být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním 

podmínkám a celoživotně se vzdělávat 

- jednat aktivně při hledání zaměstnání, prezentovat sebe a svoji 

  osobnost. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali 

  s prostředky ICT a informacemi, tzn. že absolventi by měli: 

-  pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky  

   informačních a  komunikačních technologií 

- získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat.  

Kompetence k řešení problémů 

- pojmenovat a analyzovat vzniklý problém v celém jeho  

  kontextu, určit optimální způsob řešení, zvážit možné  

  pozitivní i negativní dopady, spolupracovat při řešení  

  problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k úctě 

k materiálním a duchovním hodnotám (péče o užitnou hodnotu 
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zboží). 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k ochraně 

životního prostředí (nakládání s odpady, jejich třídění a 

recyklace), k tvorbě zdravého pracovního prostředí, ke 

zdravému životnímu stylu, k dodržování hygieny výživy.   

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník         Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- porovná fyzikální a chemické     

  vlastnosti látek, metody oddělování  

  směsí, využití v praxi 

- popíše strukturu jádra a obalu 

- zapíše pomoci chemických  

  symbolů a vzorců vybrané prvky a  

  sloučeniny 

- vyjádří složení 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. 

3 

- vysvětlí vlastnosti anorganických    

  látek 

- tvoří chemické vzorce a názvy  

  anorganických sloučenin 

- charakterizuje vybrané prvky a  

  anorganické sloučeniny a zhodnotí  

  jejich využití v odborné praxi a  

  v běžném životě, posoudí je  

  z hlediska vlivu na zdraví a životní  

  prostředí 

2. Anorganická chemie 

    - anorganické látky, oxidy, kyseliny,  

      hydroxidy, soli 

    - základní názvosloví anorganických  

      sloučenin 

    - vybrané prvky jejich anorganické  

       sloučeniny 

 

 

1 

- charakterizuje základní skupiny  

  uhlovodíků a jejich vybrané  

  deriváty a tvoří jednoduché  

  chemické vzorce a názvy 

- uvede významné zástupce  

  jednoduchých organických   

3. Organická  chemie 

    - vlastnosti uhlíku 

    - základ názvosloví organických sloučenin 

    - organické sloučeniny v běžném životě a  

      odborné praxi 

 

1 
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  sloučenin a zhodnotí jejich využití  

  v odborné praxi a v běžném životě,  

  posoudí z hlediska vlivu na zdraví a  

  životní prostředí 

- charakterizuje biogenní prvky a  

  jejich sloučeniny 

- charakterizuje nejdůležitější  

  přírodní látky 

4. Biochemie 

    - chemické složení živých organismů 

    - přírodní látky, bílkoviny, sacharidy,  

      biokatalyzátory. 

0,5 

- charakterizuje názory na vznik a  

  vývoj na Zemi 

- vyjádří vlastními slovy základní  

  vlastnosti živých soustav 

- vysvětlí význam zdravé výživy a  

  uvede principy zdravého životního  

  stylu 

- uvede příklad virových a infekčních 

  onemocnění a možnosti prevence 

5. Základy biologie 

    - vznik a vývoj na Zemi 

    - vlastnosti živých soustav 

    - rozmanitost organismů a jejich  

      charakteristika 

    - dědičnost a proměnlivost 

    - biologie člověka 

    - zdraví a nemoc. 

 

0,5 

- vysvětlí základní  pojmy a  

  charakterizuje vztahy mezi  

  organismy a prostředím 

- rozliší a charakterizuje abiotické a  

  biotické podmínky života, potravní  

  vztahy v přírodě 

- má přehled o historii vzájemného  

  ovlivňování člověka a přírody,                         

- hodnotí vliv různých činností  

  člověka na životní prostředí 

- charakterizuje vliv životního  

  prostředí na člověka a jeho zdraví  

- uvede příklady chráněných území  

  v regionu a v České republice 

- uvede příklad globálních problémů  

  životního prostředí a možnosti jejich 

  odstranění  

- charakterizuje přírodní zdroje  

  surovin a energie z hlediska  

  obnovitelnosti 

- orientuje se ve způsobech nakládání 

  s odpady a možnostech snížení  

  jejich produkce 

- zdůvodní odpovědnost každého  

  jedince za ochranu přírody, krajiny, 

  životního prostředí  

- popíše základní postoje člověka  

  k přírodě jejich důsledky od historie 

  po současnost 

- zhodnotí environmentální  aspekty   

  silniční, železniční, říční a letecké 

  dopravy z hlediska jejich dopadu na  

6. Základy ekologie 

    - ekologické pojmy, organismus a  

      prostředí,podmínky života v přírodě,  

      koloběh látek v přírodě, potravní vztahy 

    - vývoj člověka, lidská populace,  

      vzájemné vztahy mezi člověkem, lidskou  

      populací a životním prostředím 

    - ekosystémy – stavba, funkce, typy 

    - chráněná území, příroda naší republiky a 

      regionu                                                                                                

   - přírodní zdroje - těžba a jejich šetrné  

     využití 

   - obnovitelné a neobnovitelné zdroje látek  

     pro zpracovatelský průmysl 

   - třídění odpadů, recyklace 

   - chemizace prostředí, ropné látky a čistota 

     moří a řek, snižování produkce  

     skleníkových plynů, ozónová díra 

   - ochrana krajiny a přírody 

   - člověk a životní prostředí 

   - doprava a průmysl 

   - klimatické změny 

   - živelné pohromy.  

 

2 
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  životní prostředí 

- zhodnotí environmentální aspekty  

  průmyslové výroby z hlediska jejich 

  dopadu na životní prostředí 

- vysvětlí podstatu klimatických 

změn, skleníkového efektu a uvede 

jejich důsledky pro životní prostředí 

a člověka . 

 

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: Mgr. Jana Rybová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 47 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

    Učební osnova předmětu 

 

 

INORMAČNÍ  A  KOMUNIKAČNÍ  TECHNOLOGIE 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět informační a komunikační technologie připravuje 

žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky IKT         

a efektivně je využívali v jiných předmětech, dalším 

vzdělávání, výkonu povolání i v soukromém životě. Žáci si 

v předmětu upevní představu o výpočetní technice jako 

takové, naučí se pracovat v prostředí operačního systému 

na bázi grafického uživatelského rozhraní. Naučí  se ovládat 

základní programové  vybavení, antivirový program a další 

kancelářské aplikace.  Naučí se vyhledávat a zpracovávat 

informace na internetu, komunikovat pomocí elektronické 

pošty. Seznámí se s oblastí počítačové gramotnosti ECDL 

(European Computer Driving Licence).   

Cílem je, aby se stal počítač běžným pracovním nástrojem 

napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem 

i budoucí praxí. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 66-41-L/51 Podnikání z okruhu Vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích. 

Učivo předmětu je rozděleno do tří ročníků. 

V prvním ročníku se žák naučí  zásadám hygieny práce na PC, 

nezbytným vědomostem o hardwaru a softwaru (zvláště pak 

operačním systému a základům jeho ovládání), výhody  práce 

v počítačové síti, význam celosvětové sítě internet (informace 

a elektronická pošta), základy ovládání textového editoru. 

Ve  druhém ročníku  se žáci naučí rozšiřujícím technikám 

při práci s kancelářskými aplikacemi a základům práce 

při vytváření prezentací.  

Ve třetím ročníku se žáci kromě rozšiřujících znalostí navíc 

naučí využít získaných znalostí ke zpracování aplikací 

z oboru.   

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- dodržovali 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 Stěžejní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní 

techniky. Těžiště výuky spočívá v názorném výkladu 

problémů a ovládání PC a software na praktických úkolech.  

 

Bezprostředně následuje praktické procvičení vyloženého 

učiva žáky. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci    

a řešení komplexních úloh. Je uplatňován též přístup 

s využitím mezipředmětových vztahů (komplexní praktické 

úlohy umožňující aplikaci širokého spektra vědomostí a 

dovedností žáka 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 

každé pracovní stanici pracoval jeden žák. Každé PC má 

dostatečnou kapacitu výkonu, operační paměti a úložného 

protoru. PC jsou zapojena do počítačové sítě (sdílení 

periferních zařízení a přístupu k internetu s dostatečnou 

přenosovou rychlostí). Učebna má dostatečné softwarové 

vybavení (operační systém, kancelářské aplikace… ). Učebna 

je pro lepší názornost výuky  vybavena datovým projektorem. 

Učebny IKT jsou v rámci finančních možností aktualizovány  

po stránce softwarové i hardwarové. 

Žáci musí nejprve pochopit základní principy informačních a 

komunikačních technologií a musí se býti schopni orientovat 

ve výpočetním systému. Z důvodu faktické provázanosti 

témat se budou jednotlivé tematické celky neustále prolínat a 

jejich výuka bude mnohdy probíhat v několika cyklech tak, 

aby žáci k náročnějším tématům přešli teprve po zvládnutí 

základů. Některé tematické celky tak budou během vzdělávání 

zařazeny několikrát, ovšem vždy na vyšší úrovni a s vyšší 

náročností tak, aby znalosti a dovednosti gradovaly 

v nejvyšším ročníku. 

 

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků se v rámci podávání zpětnovazebních 

informací o zvládnutí jednotlivých celků učiva uskutečňuje 

průběžně     a to těmito způsoby: 

a)  ústní zkoušení  

b)  písemné testy (k ověření nezbytných teoretických 

      znalostí daného tematického celku) 

c)   samostatným vypracováním praktických úkolů 

(ověření získaných dovedností)  

Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení žáků SŠ.  

Přínos vyučovacího 

předmětu k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Komunikativní kompetence 

- pracovat s PC a s dalšími prostředky IKT 

- pracovat s běžným základním a aplikačním softwarem 

- učit se používat nové aplikace 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další 

prostředky online a offline komunikace 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak 

z celosvětové sítě internet 
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- pracovat s informacemi s využitím 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, že z kritiky získá i cenné 

informace a poznatky 

- pracovat samostatně i v týmu - spolupráce s ostatními, 

podílet se na realizaci společných pracovních a jiných 

činností, aktivně podporovat společná rozhodnutí 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, 

k předcházení osobním konfliktům a k odstraňování 

diskriminace 

Pracovní (odborné) kompetence 

- 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 možnostech dalšího školního i 

mimoškolního vzdělávání a rekvalifikace 

 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce 

  - žák/žákyně se na internetu seznámí se stránkami nabízejí- 

c   cími různá povolání a podmínkami přijetí a to je bude moti- 

  vovat k vlastnímu vzdělání jak ve svém oboru tak i v ovlá- 

  dání prostředků IKT 

- znalost zpracování prezentace v programu Power Point  

  pomůže žákům v budoucnu k vytvoření prezentace své oso 

  by či firmy na  veřejnosti     

 

1. ročník                                                                                      Počet hodin:  16 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

 hodin 

Žák/žákyně 
- orientuje se v základních pojmech 

z oboru informačních technologií, 

chápe vztah mezi HW a SW 

- popíše základní schéma počítače 

- chápe význam a možnosti různého 

programového vybavení  

- dodržuje autorský zákon a 

uvědomuje si důsledky jeho 

porušování 

1. Úvod – obsah a význam předmětu 

    - pojmy hardware a software 

    - další základní pojmy (uživatel,    

      programátor, program, jazyky ...) 

    - software – základní přehled a členění  

      software 

    - autorský zákon 

 

1 
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- 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 

- orientuje se v jednotlivých sekcích 

klávesnice a chápe funkce speciál- 

  ních kláves 

- pracuje s myší 
 

2. Technické vybavení počítače (hard- 

    ware) 

    - základní schéma počítače    

    - základní sestava počítače, základní  

      jednotka, základní deska 

    - procesory, paměti (dělení pamětí) 

    - zobrazovací jednotka 

    - disková zařízení a další paměťová  

      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) 

1 

- uvědomuje si význam operačního   

  systému 

- využívá výhod grafického  

  uživatelského rozhraní v moderních  

  operačních systémech 

- pracuje se systémem oken 

(minimalizace, maximalizace, 

změna velikosti, přesuny, zavření 

atd.) a nabídkou Start 

- používá funkci základních ikon 

(Tento počítač, Dokumenty, Místa 

v síti, Koš atd.) a součásti hlavního 

panelu 

- vytváří zástupce (chápe jejich 

význam) 

- využívá možnosti předávání dat 

mezi jednotlivými aplikacemi 

- nastaví a přizpůsobí hlavní panel, 

pracovní plochu a nabídku Start 

- využívá systém nápovědy 

- chápe strukturu dat a možnosti 

jejich uložení 

- orientuje se v systému složek 

- ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, 

mazání), odlišuje a rozpoznává 

základní typy souborů a pracovat 

s nimi 

- využívá nápovědy pro práci se 

základním a aplikačním software 

- rozpoznává a využívá analogií ve 

funkcích a ve způsobu ovládání 

3. Operační systém 

    - úvod do prostředí (grafické   

      uživatelské rozhraní-základní pojmy) 

    - základy ovládání 

    - obrazovka počítače v systému  

    - spouštění programu, práce s oknem,  

      přepínání mezi spuštěnými programy 

    - dialogová okna 

    - použití a tvorba zástupců programu,  

      dokumentu, složky 

    - schránka, označení, metoda uchop a  

      přenes, volba zpět (odvolat) 

    - nastavení plochy, Hlavního  

      panelu, další nabídky 

    - systém nápovědy 

    - organizace dat na HD (práce se soubory   

      složkami 

    - prozkoumávání struktury složek, různá 

      zobrazení struktury složky 

    - vytváření, přejmenování, mazání, kopí- 

      rování a přesun objektů, označení více  

      objektů 

    - uložení a otevření dokumentu, název  

      souboru či složky 

    - vyhledávání souborů či složek 

    - zálohování dat 

    - využití nápovědy 

 

2 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

220 

 

různých aplikací 

- je si vědom možností a výhod, ale  

i rizik (využívá prostředky 

zabezpečení dat před zničením a 

zneužitím)  

- aktivně používá prostředky  

  zabezpečení dat před zneužitím a  

  ochrany dat před zničením  

  (zálohování, antivir. programy atd.) 

- získává a využívá informace z ote-

vřených zdrojů, zejména pak 

z celosvětové sítě Internet, ovládá 

jejich vyhledávání 

4. Počítačové sítě, internet 

    - počítačové sítě (základní  pojmy) 

    - síť internet (historie a základní pojmy) 

    - služby internetu 

    - vyhledávání, zpracování,  

      vyhodnocování  a tisk informací 

1 

- samostatně komunikuje 

elektronickou poštou, ovládá i 

zaslání přílohy 

- přijímá a následně otevírá e-mai-

lovou zprávu 

- uvědomuje si význam zabezpečení 

počítače 

5.  Internet – komunikace 

- elektronická pošta (založení vlastní e-

mailové schránky) 

- zásady psaní zpráv a přikládání příloh 

- spam a viry 

- typy virů,  antivirové programy 

 

1 

- orientuje se v prostředí textového 

editoru, chápe význam a využití 

- dodržuje běžná typografická 

pravidla a konvence 

- samostatně vytváří, upravuje           

a uchovává     textové dokumenty 

- pracuje podle současných norem 

při formátování textu a odstavce 

- využívá poznatků při vytváření 

obchodních dokumentů či 

studijních materiálů v elektronické 

podobě 

- vytváří a formátuje libovolné 

tabulky včetně použití vzorců se 

zaměřením k oboru (dodací listy, 

faktury apod.) 

- používá nástrojů kreslení   k 

vytváření propagačních  materiálů 

- zachází s panelem nástrojů kreslení 

a vytváří grafickou úpravu 

dokumentu 
 

6. Textový editor  – základní techniky 

     - obecné principy práce textových  

       editorů   a jejich využití v praxi 

     - základy ovládání (popis obrazovky,  

       menu, panely nástrojů) 

     - práce se  souborem  (založení,   

       otevření, uložení jako atd.) 

     - základy tvorby dokumentu (nastavení  

       parametrů stránky (okraje, orientace,  

       formát papíru) 

     - práce s textem (formátování písma,  

       odstavce dle současných norem,  

       automatické číslování, záhlaví a zápatí,  

       odrážky 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 

5 

- využívá prostředky informačních a 

komunikačních technologií pro 
7. Vyhledání a zpracování informace 

    - na základě požadavků učitelů ostatních  
1 
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plnění úkolů v jiných vyučovacích 

předmětech zvláště ve směru 

vyhledání, úpravě a vyhodnocení 

informací 

      předmětů úkolovat žáky k  

      samostatnému vyhledání informací na  

      dané téma na Internetu 

    - informaci potom zpracovat pomocí  

      textového editoru Word a 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  

- využívá při řešení úkolů počítač, 

operační systém, Internet, 

elektronickou poštu, textový editor 

8. Řešení rozšiřujících úkolů 

    - ověření a ohodnocení získaných po- 

      znatků za 1. ročník 

    - získání poznatků o  tom, kterou látku je 

      v dalším vzdělávání nutno znovu vy- 

      světlit a procvičit 

4 

 

2. ročník         Počet hodin:  16 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- získá přehled o úrovni získaných 

poznatků a technik v ovládání 

operačního systému  a textového 

editoru 

1. Textový editor, internet 

    - ověření a ohodnocení získaných  

      poznatků za 1. ročník 

    - získání poznatků o  tom, kterou látku je 

      v dalším studiu nutno znovu vysvětlit     

      a procvičit 

2 

- orientuje se v prostředí 

tabulkového procesoru, používá 

jeho funkci 

- na uživatelské úrovni používá 

tabulkový procesor 

- vkládá do tabulek různé typy dat         

a upravuje jejich formát 

- chápe systém sešitu a využívá 

jednotlivých listů včetně 

pojmenování a adresace 

- vytváří vzorce a využívá 

jednoduché funkce 

- samostatně vytváří jednodušší 

aplikace zaměřené k oboru 

- prezentuje data z tabulek různými 

typy grafů včetně popisu 

- provádí předtiskovou přípravu        

a tisk 

2. Tabulkový procesor – zá- 

    kladní techniky 

    - obecné principy práce tabulkových  

      procesorů a jejich využití v praxi 

    - základy ovládání – popis obrazovky,  

      menu, panely nástrojů 

    - práce se sešitem (založení, otevření,  

      uložení, uložení jako apod.) 

    - list a  buňka 

    - tabulky (formát buňky, typ dat,  

      ohraničení, editace údajů) 

    - výpočty v tabulce (zápis vzorců, funkce, 

      absolutní a relativní adresy, přetahování 

      výpočtů atd.) 

    - formátování tabulky (formát buňky,  

       změna šířky sloupců a výšky řádků ...) 

    - vytváření grafů (typ grafu, oblast dat,  

      popis grafu, formátování, úpravy a  

      předtisková úprava)  

    - tisk a předtisková příprava 

4 
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- využívá další nástroje textového 

editoru sloužící k vytváření 

dokonalejších dokumentů a k zjed-

nodušení opakujících se činností 

- při práci s tabulkou používá různé  

  druhy ohraničení, dovede slučovat  

  a rozdělovat buňky, měnit šířku  

  sloupců i výšku řádek, zarovnávat  

  text v tabulce a to i svisle apod. 

- vytváří a používá dokument  

  hromadné korespondence   (k  

  hlavnímu dokumentu si dovede  

  vytvořit vlastní seznam příjemců  

  s potřebnými položkami či dovede  

  využít existující databázi údajů) 

- zapíše libovolný matematický  

  zápis pomocí editoru rovnic 

- vkládá do dokumentu symboly      

a přiřadí je klávesové zkratce 

3. Kancelářské aplikace, textový editor 

     - vytváření vlastních šablon 

     - práce s tabulkou (vytváření a úprava  

       složitějších tabulek, výpočty a funkce  

       v tabulce) 

    - práce metodou hromadná  

      korespondence  (hlavní dokument,  

      seznam příjemců, sloučení dat  

      s dokumentem) 

    - práce s editorem rovnic k zápisu  

      matematických výrazů 

    - vkládání symbolů 

3 

 
 

 
 

- chápe význam prezentací a jejich 

tvorbu v programu  

- orientuje se v prostředí programu 

- ovládá základy práce s prezentace-

mi 

- pracuje s textem a objekty 

- animuje snímky, objekty,  

nastavuje přechody mezi snímky 

- upravuje vzhled prezentace 

- vytváří na základě zadaného té-

matu jednoduchou řízenou 

prezentaci 

4.  Prezentace (základní techniky) 

     - seznámení s programem (možnosti  

       publikování a využití prezentací) 

     - plánování účelu, prezentační metody, 

       formy a obsahu prezentace 

     - základy práce s prezentacemi  

       (zobrazení, otevření a uložení, práce se  

       snímky, vlastnosti prezentací) 

     - práce s textem (psaní, formátování  

       odstavců, osnova, efekty) 

     - práce s objekty na snímcích 

(označování, přesouvání, kopírování, 

vyrovnání, změna tvaru, seskupování, 

otáčení, formátování atd.) 

3 

- využívá při řešení úkolů počítač, 

operační systém, internet, 

elektronickou poštu, textový editor 

a tabulkový procesor 

5. Souhrnné příklady s využitím 

kancelářských aplikací 

    - ověření a ohodnocení získaných  

      poznatků za 2. ročník 

    - získání poznatků o  tom, kterou látku je  

      v dalším studiu nutno znovu vysvětlit   

      a procvičit 

4 

 

3. ročník         Počet hodin:  15 

Výsledky vzdělávání Učivo 
Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- získá přehled o úrovni získaných 

poznatků a technik  v ovládání 

operačního systému a textového 

editoru 

1. Kancelářské aplikace, textové editory 

    - ověření a ohodnocení získaných  

      poznatků za 2. ročník 

    - získání poznatků o  tom, kterou látku je  

      v dalším studiu nutno znovu vysvětlit  

4 
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      a procvičit 

- pracuje s rozsáhlými seznamy 

(databázemi) v tabulkovém 

procesoru a vyhledá potřebné 

údaje za pomoci nástrojů (ukotvení 

příček, automatického filtru, 

třídění apod.) 

- vytváří makra a vlastní tlačítka 

nástrojů i v prostředí 

- používá i složitější funkce  

- samostatně vytváří složitější 

aplikace zaměřené k oboru 

(výpočet mzdy podle aktuálních 

pravidel apod.) 

2. Kancelářské aplikace  (rozši- 

    řující techniky + praktická aplikace) 

    - práce se seznamy (prohlížení, ukotvení  

      příčky, automatický filtr, řazení atd.) 

    - vytváření maker a vlastních tlačítek  

      nástrojů 

    - vytvoření složitější aplikace  se  

      zaměřením k oboru (aktuální výpočet  

      mzdy) 

6 

- využívá při řešení úkolů počítač, 

operační systém, internet, 

elektronickou poštu, textový editor  

a tabulkový procesor 

3. Souhrnné příklady 

- ověření a ohodnocení získaných poznatků 

za 3. ročník 

- získání podkladů pro hodnocení žáků za 3. 

ročník 

5 

 

Vypracoval: Mgr. Václav Nový 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem:  98 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

EKONOMIKA  
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky 

myslet, pochopit princip fungování tržní ekonomiky, porozumět 

podstatě podnikání a hospodaření podniku. Učí žáky uplatňovat 

ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat 

a chovat se hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Vede 

žáky správně hodnotit situaci na trhu práce, zboží a služeb, 

navrhnout podnikatelský záměr včetně zajištění jeho zdrojů. 

Žáci získávají základní teoretické znalosti, a to jak z oblasti 

mikroekonomie, tak z oblasti makroekonomických ukazatelů, 

které jim umožní porozumět stavu národního hospodářství 

a směru jeho vývoje. Okruh má úzké mezipředmětové vztahy 

s obsahovým okruhem účetnictví a daně. Je dále úzce propojen 

s průřezovým tématem člověk a svět práce a zároveň 

i se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. 

V rámci obsahového okruhu se též žáci seznámí se zásadami 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Charakteristika učiva Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa, vychází 

z RVP 64-41-L/51 Podnikání – Ekonomika a právo. Je složeno 

z témat týkajících se základů tržní ekonomiky, podnikání, 

podnikových činností, pracovně-právních vztahů, daňové 

soustavy, zabezpečování zdrojů, finančního hospodaření 

podniku, finančních trhů, národního hospodářství a EU. Okruh 

dále poskytuje žákům informace z oblasti různých právních 

forem podnikání s důrazem na živnostenské podnikání. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k tržní ekonomice, 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti, 

- porozuměli základním hodnotám a nedopouštěli se 

podvodů, 

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech 

a znalostech zdokonalovat 

- porozuměli principu hospodaření podniku a jeho 

financování s využitím vlastních a cizích zdrojů 

Strategie výuky Předmět se vyučuje v 1. i 2. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. 

Výuka je zaměřena teoreticky. Učivo každého tematického 

celku je doplňováno příklady a dílčími úkoly, které žáci řeší. 

Učí se pracovat s odbornou literaturou. Důraz je kladen 
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na schopnost žáka aplikovat znalosti v běžné ekonomické praxi, 

vyjadřovat se kultivovaně, argumentovat, naslouchat názorům 

druhých, uplatňovat týmovou práci. Žáci se zúčastní besedy 

v obchodní bance a na úřadu práce. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Sleduje se 

odborná správnost, porozumění ekonomickým pojmům, logické 

myšlení, jazykové vyjadřování. Hodnotí se schopnost aplikovat 

učivo v rámci jednotlivých témat a předmětů. Hodnotí se 

schopnost samostatného úsudku, pečlivost při řešení úloh 

a samostatnost. Hodnoceny jsou také samostatné domácí práce, 

práce během zkoušení a referáty. 

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, se 

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.. 

Matematická a finanční gramotnost – při výpočtech žáci 

aplikují základní matematické postupy (výpočty odpisů, mezd, 

daní aj.). 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

– při zpracování zadaných úkolů využívají internet a odbornou 

literaturu. 

Komunikativní kompetence – předmět podporuje komunikační 

dovednosti včetně dovednosti diskutovat a argumentovat (např. 

řešení problému financování podnikatelské činnosti). 

Kompetence k celoživotnímu učení – žáci umí vyhodnocovat 

výsledky a stanovovat cíle dalšího vzdělávání. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – s tímto tématem se žáci 

seznamují např. v učivu podnikání, pracovně právní vztahy atd.. 

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 základní náležitosti pracovní smlouvy, práva a povinnosti 

zaměstnanců i zaměstnavatele, orientují se na trhu práce 

a pracovní síly.  

Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 

techniky během výuky, vyhledávání informací prostřednictvím 

internetu. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník          Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

Žák/žákyně 
-   správně používá a aplikuje  

    základní ekonomické pojmy 

-   uvádí rozdíly mezi ekonomickými 

    kategoriemi 

-   rozliší typy ekonomik 

    

1. Základní ekonomické pojmy 

- ekonomika a ekonomie 

- ekonomické systémy 

- potřeby, statky, služby, spotřeba,   

- vzácnost, životní úroveň 

- výroba, výrobní faktory, hospodářský   

- proces, reprodukce      

6 

 

-   charakterizuje jednotlivé formy 

    nedokonalé konkurence 

-  vyjádří formou grafu určení   

    rovnovážné ceny;  

-  posoudí správně vliv ceny na   

   nabídku a poptávku; 

-   na příkladu popíše fungování 

    tržního mechanismu, popř.  

    provede grafické znázornění 

-   posoudí správně vliv ceny na 

    nabídku a poptávku 

2. Podstata fungování tržní ekonomiky 

- trh a jeho členění, tržní subjekty,   

- nabídka, poptávka, tržní mechanismus, 

- racionální chování spotřebitele  

- konkurence a její formy 

- zboží, cena 

 

6 

 

-  vyjmenuje základní právní normy 

    upravující podnikání 

-   charakterizuje znaky, cíle a 

    předpoklady podnikání 

-  orientuje se v jednotlivých 

    právních formách podnikání 

-   vysvětlí postup při zakládání 

    živnosti, porovná druhy živností 

-  popíše podmínky provozování   

    živnosti 

-   rozlišuje výhody a nevýhody 

    obchodních společností 

-   pracuje se Zákonem o obchodních 

    korporacích a živnostenským 

    zákonem  

3. Podnikání 

- podnik, podnikání, podnikatel 

- obchodní firma a obchodní rejstřík  

- právní formy podnikání 

- živnostenské podnikání 

- vznik a zánik  podniku 

- živnosti – ohlašovací a koncesované – 

- živnostenské oprávnění 

- obchodní společnosti – založení, vznik, 

zrušení, zánik 

charakteristika 

- veřejná obchodní  společnost, 

-  komanditní společnost, 

-  společnost s ručením omezeným, 

- akciová společnost 

- družstvo 

- státní podnik   

- společnosti nezapisované do OR 

- nové typy společností podle práv EU  

14 

 

- charakterizuje obsah a průběh 

příslušné hlavní činnosti  

- orientuje se v problematice péče 

o jakost 

- posoudí ekologické souvislosti 

výrobní činnosti 

- vysvětlí význam majetku pro  

     podnik 

4. Podnikové činnosti 

- výroba, obchod, ostatní služby, 

komerční  a veřejné 

- péče o jakost 

dlouhodobý majetek  
- charakteristika,členění,  

- pořizování, oceňování,  

- opotřebení, druhy opotřebení 

6 
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-    vyjmenuje způsoby pořízení  

- majetku 

- roztřídí jednotlivé druhy majetku 

- vypočítá odpisy, oprávky a  

- zůstatkové ceny dlouhodobého 

- majetku 

 

- odpisování DM, druhy odpisů, 

- metody odpisování 

- evidence DM, vyřazování majetku 

 

 

2. ročník         Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet  

hodin 

- rozliší druhy zásob 

- - orientuje se v evidenci majetku 
1. Podnikové činnosti  

- zásobování 

- oběžný majetek – význam, formy, 

- koloběh, pořizování, oceňování, zásoby 

- evidence zásob 

- členění, obrat zásob, plán zásobování, 

- normy zásob, evidence zásob 

 

8 

- vyjmenuje zdroje získávání 

pracovních sil 

- formuluje podmínky vzniku 

pracovního poměru 

- rozebere způsoby ukončení 

pracovního poměru 

- orientuje se v dohodách konaných 

mimo pracovní poměr 

- vymezí povinnosti zaměstnance a 

- zaměstnavatele 

- vysvětlí funkci odborů a 

kolektivní  smlouvy 

- vysvětlí základní úkoly 

a povinnosti organizace 

při zajišťování BOZP, 

- zdůvodní úlohu státního 

odborného dozoru 

nad bezpečností práce 

- uvede příklady bezpečnostních 

rizik, event. nejčastější příčiny 

úrazů a jejich prevenci 

- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě 

pracovního úrazu 

- vyjmenuje druhy mezd 

- charakterizuje pohyblivé složky 

- mezd 

- vypočítá mzdu zaměstnanců, 

- sociální a zdravotní pojištění, daň 

- z příjmu zaměstnanců 

2. Pracovně – právní vztahy a související 

činnosti  

- zjištění potřeby zaměstnanců 

- získávání a výběr zaměstnanců a jejich 

kvalifikace 

- podmínky vzniku pracovního poměru 

- pracovní poměr – vznik, změny, 

ukončení pracovního poměru 

- dohody konané mimo pracovní poměr 

- povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci,  

- hygiena práce, požární prevence 

- postavení odborů, kolektivní smlouva 

- dovolená – druhy dovolené 

- odměňování zaměstnanců – mzda, plat 

- mzdová soustava, druhy mezd, 

- pohyblivé složky mezd 

- srážky z mezd – sociální pojištění, 

včetně nemocenského pojištění, 

- zdravotní pojištění,  daň z příjmu 

zaměstnanců 

- trh práce a pracovní síly – 

- zaměstnanost a nezaměstnanost 

- druhy, formy a příčiny a důsledky 

nezaměstnanosti 

- úloha státu na trhu práce 

- činnosti úřadu práce – rekvalifikace, 

- podpora v nezaměstnanosti, evidence 

a další činnosti  

13 
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- graficky znázorní situaci na trhu 

- práce 

- vysvětlí úlohu státu na trhu práce 

- vysvětlí příčiny nezaměstnanosti 

- rozebere jednotlivé činnosti úřadu 

práce 

- navrhne řešení v případě 

- nezaměstnanosti 

- vysvětlí postup při vzetí uchazeče 

zprostředkování zaměstnání 

do evidence 

 

-  porovná princip hospodaření     

  podniku a neziskové organizace 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a  

   výnosů 

- orientuje se v možnostech 

   snižování nákladů a zvyšování  

   výnosů 

-  vypočítá výsledek hospodaření 

-  navrhne rozdělení zisku, popř. 

   úhradu ztráty 

- vypočte a pojmenuje základní  

  ukazatele efektivnosti a rentability a  

  komentuje výsledky 

-  vysvětlí význam a funkci ceny 

-  stanoví cenu podle jednotlivých 

    kalkulačních metod 

-  posoudí možnost využití  

   vlastních a  cizích zdrojů  

   financování, krátkodobých a  

  dlouhodobých 

 

 3. Finanční hospodaření podniku   

     -  podstata  a cíle hospodaření 

     -  náklady – členění, možnosti snižování,  

        manažerské pojetí nákladů 

     - výnosy, členění, možnosti zvyšování 

     -  zjišťování hospodářského výsledku 

     -  rozdělení a užití zisku a ztráty 

    - úroveň hospodaření podniku 

     -  vysvětlení pojmu a význam ceny 

     -  funkce ceny 

     -  způsoby tvorby ceny 

     -  kalkulační metody, kalkulační vzorec 

     -  financování podniku – zásady 

     -  zdroje financování podniku 

     -  nové formy financování 

      

11 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- vysvětlí pojem NH a orientuje se 

  v členění podle různých hledisek 

- vyjmenuje subjekty NH 

- znázorní koloběh v NH 

- objasní význam jednotlivých 

  ukazatelů hodnotících úroveň NH 

- vysvětlí podstatu inflace a její 

  důsledky na finanční situaci 

  obyvatel 

- vyjmenuje cíle národohospodářské 

  politiky státu 

- chápe význam státního rozpočtu 

1. Podnik jako součást NH 

    - NH – pojem, struktura, subjekty, sektory 

    - základní NH veličiny – HDP, HNP,   

    - makroekonomické ukazatele vývoje   

      NH 

    - inflace- míra, formy, důsledek 

    - nezaměstnanost – charakteristika, míra 

      nezaměstnanosti 

    - obchodní a platební bilance ZO 

    - hospodářská politika státu 

      hospodářský cyklus a jeho fáze 

    - státní rozpočet – význam, struktura,  

      příjmy a výdaje státního rozpočtu 

8 
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- porovná ukazatele NH ČR 

  s ostatními zeměmi EU 

- vysvětlí význam daňové soustavy 

   a orientuje se v základních  

   pojmech 

- charakterizuje jednotlivé daně 

- vypočítá DPH a daň z příjmu 

- určí předmět a základ daně u 

jednotlivých daní 

- objasní úlohu finančního úřadu  

   v daňovém systému 

2. Daňová soustava 

    - daňová soustava – charakteristika,  

       základní pojmy, rozdělení a druhy  

       daní, jejich charakteristika 

    - daňové přiznání 

   - správa daní 

 

7 

- vysvětlí význam peněz pro tržní 

  ekonomiku 

- orientuje se v platebním styku 

- používá nejběžnější platební 

  nástroje 

- smění peníze podle kurzovního 

  lístku 

- posoudí význam bank v NH a 

  centrální banky 

- rozlišuje jednotlivé bankovní 

  operace 

- charakterizuje podstatu a význam 

  pojišťovnictví 

- orientuje se na trhu s pojišťovacími 

  produkty 

- vybere správný produkt pro 

   podnikatelskou činnost 

3. Finanční trhy 

     - peníze a peněžní trhy – nabídka a 

       poptávka po penězích 

     - funkce peněz 

     - platební styk – význam, v národní a  

       mezinárodní měně, formy, doklady 

- bankovnictví – bankovní soustava 

- centrální banka – ČNB – funkce,  

   nástroje, činnosti 

     - obchodní banky – význam, druhy,  

činnosti - vkladové 

                      - úvěrové 

                      - ostatní služby 

     - pojišťovnictví – význam,  

       charakteristika, druhy a činnosti  

       pojišťoven 

     - základní druhy komerčního pojištění 

     - uzavírání pojistných smluv 

     - likvidační činnost 

13 

- orientuje se v činnostech a cílech 

   Hospodářské komory 

- vysvětlí význam integrace ČR do  

   EU  

- sleduje pokrok a změny na trhu  

   EU 

4. Podpora podnikání a poradenství 

    - Hospodářská komora 

    - Evropská unie 

    - integrace české ekonomiky do  

      jednotného systému trhu EU 

2 

 

 

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

                 KLÍNSKÝ, Petr, MŰNCH, Otto. Ekonomika 1. díl. 1. vyd. Praha 1: EDUKO, 2016. 

                 KLÍNSKÝ, Petr, MŰNCH, Otto. Ekonomika 2. díl. 1. vyd. Praha 1: EDUKO, 2016. 

     KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, 

     1. vyd. Praha, 1: nakl. EDUKO, 2010. 

                                           

Vypracovala: Ing. Eliška Kantárová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 94 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ÚČETNICTVÍ 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem vyučovacího předmětu je pochopení podstaty účetnictví. 

Žáci si osvojují základní vědomosti a dovednosti z účetnictví 

podnikatelských subjektů. Předmět pomáhá rozvíjet logické  

ekonomické myšlení žáků číselným zobrazováním 

ekonomických jevů, vztahů a vazeb mezi nimi. 

Důraz je kladen na účetní dokumentaci, pořizování a 

zpracování účetních dokladů, na pochopení účetního systému a 

na účetní zachycení stavu majetku a výsledku hospodaření. 

Žáci si osvojí dovednost účtování běžných účetních případů na 

účtech a současně získávají poznatky z problematiky daňových 

dokladů. 

Cílem je zvládnout účetnictví manuálně i na PC, dokázat 

sestavit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a 

k DPH a naučit se pracovat se směrnou účtovou osnovou pro 

podnikatele. 

Absolvováním předmětu získává žák ucelený přehled o 

účetnictví. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání – oblast vzdělávání – 

Účetnictví a daně. 

Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných 

předmětů, v nichž žáci poznávají věcnou a hodnotovou stránku 

hospodářského procesu. Mezi ně patří vyučovací předmět 

ekonomika, právní nauka, management, marketing a informační 

a komunikační technologie. 

Učivo je rozvrženo do 1. a 2. ročníku 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, náležitosti, vyhotovování a oběh účetních 

dokladů 

- Daňová evidence – podstata a význam daňové 

evidence, zásady vedení daňové evidence 

- Majetek podniku – majetek a jeho formy, zdroje 

financování majetku, inventarizace majetku a závazků 
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- Základy účetnictví – rozvaha, účet, druhy účtů, obraty 

a zůstatky na účtech, podvojný účetní zápis, syntetické a 

analytické účty, účtování na rozvahových a 

výsledkových účtech 

- Účetní technika – organizace účetnictví, účetní zápisy, 

účetní knihy 

- Účtování běžných účetních případů na syntetických 

účtech – účtování zásob, peněžních prostředků, 

dlouhodobého majetku, nákladů, výnosů, pohledávek a 

závazků, kapitálu a hospodářského výsledku 

- Účetní uzávěrka a závěrka – uzavření účtů, zjištění 

výsledku hospodaření a výpočet daně z příjmu 

právnické a fyzické osoby a její zaúčtování 

- Praktické příklady na počítači – získané dovednosti 

ve zpracování účetnictví ve vhodném software 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- prováděli účetnictví 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 

Strategie výuky Učivo vyučovacího předmětu je zařazeno do prvního až třetího 

ročníku v rozsahu 1 hodina týdně. Při výuce předmětu 

účetnictví je třeba se zaměřit zejména na základní a trvalé 

poznatky, které umožňují adaptabilitu v měnících se 

ekonomických podmínkách, učivo je třeba stále doplňovat a 

aktualizovat v souladu se změnami v legislativě našeho státu. 

Ve vyučovacím předmětu účetnictví lze uplatnit 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. 

Důležité je využití ekonomických poznatků žáků z ostatních 

odborných předmětů. Jsou to především vyučovací předměty 

ekonomika, právní nauka, informační a komunikační 

technologie, management a marketing. 

Základem výuky je práce s účetními doklady a tiskopisy. Jsou 

zařazována praktická cvičení, kdy se žáci učí vyhotovovat 

účetní doklady, sestavovat rozvahu a výsledovku. Žáci si musí 

vytvořit návyk k pečlivosti v práci a potřebu soustavné kontroly 

své práce. Žáci se vedou k přesnosti, pečlivosti, pravdivosti a 

úplnosti účetních zápisů, učí se správně opravovat chybné 

účetní zápisy. 

Při výkladu jsou využívána schémata pro lepší pochopení 

účtování běžných účetních případů. Vědomosti si žáci upevňují 

soustavným procvičováním praktických příkladů. 

Žáci jsou také vedeni k získávání návyků při práci s odbornou 
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literaturou a časopisy.  Důraz je kladen na samostudium žáků. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Pravidly pro 

hodnocení vzdělávání žáků. 

Podklady pro hodnocení učitel získává těmito způsoby: 

- soustavným sledováním žáka při plnění zadaných úkolů  a 

  jeho připravenosti na vyučování – aktivita žáka při vyučování, 

  jeho samostatnost při řešení praktických příkladů, schopnost 

  počítačového zpracování zadaných úkolů, samostatné plnění 

  zadaných úkolů s následným ověřováním atd. 

- průběžnými učitelskými testy – jsou zaměřeny na teoretické 

  znalosti i praktické dovednosti a jsou zařazovány vždy po  

  probrání příslušného tématického celku 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Z hlediska klíčových kompetencí předmět poskytuje a rozvíjí: 

a) 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, používat odbornou 

     terminologii 

b) personální kompetence 

   - kriticky hodnotit své osobní dispozice a možnosti,  

     uvědomovat si své přednosti a nedostatky, přijímat radu i  

     kritiku od ostatních 

   - efektivně se učit a pracovat, volit vhodné techniky učení a 

     duševní práce 

c) sociální kompetence 

   - pracovat samostatně i v týmu, podílet se na realizaci 

     společných pracovních a jiných činností 

   - odpovědně plnit zadané úkoly 

   - adaptovat se na měnící se životní as pracovní podmínky 

d) kompetence k řešení problémů 

   - porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

     problému (odborná literatura, internet), navrhnout způsob  

     řešení, zhodnotit dosažené výsledky 

   - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení  

     (logické, matematické) a myšlenkové operace 

e) využívat prostředky informačních a komunikačních 

    technologií a pracovat s informacemi 

   - pracovat s osobním počítačem 

   - pracovat s informacemi, a to především s využitím  

     prostředků informačních a komunikačních technologií 

   - pracovat s aplikačním programovým vybavením, učit se 

     používat nový aplikační software 

f) matematická a finanční gramotnost 

   - zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a 

     techniky a používat vhodné algoritmy 

   - správně používat a převádět jednotky 
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   - nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů a 

     využít je pro konkrétní řešení 

   - sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě  dílčích 

     výsledků 

g) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

   - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném 

     oboru a povolání 

   - osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro  

     rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit 

 

Průřezová témata 

Průřezová témata jsou začleňována do výuky průběžně dle 

aktuálnosti v souvislosti s obsahem teoretických částí 

prezentovaného učiva 

Občan v demokratické společnosti 

Prolíná se téměř celým učivem vyučovacího předmětu 

účetnictví. Při aplikaci tohoto tématu si žáci 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, dodržování zákonů a právních norem. 

Dodržování obecných zásad a principů při vedení daňové 

evidence a účetnictví, daňové povinnosti podnikatelů. 

Prezentované informace přispívají k formování vlastností žáků 

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 žák získává vědomosti a 

dovednosti nutné pro rozvoj svých podnikatelských aktivit a 

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

celek: 

- Účetní doklady 

- Zúčtování vztahy se zaměstnanci 

Informační a komunikační technologie 

Prolíná celým učivem vyučovacího předmětu účetnictví, kdy se 

žáci seznamují s vedením účetní a daňové evidence v rámci 

vhodného software. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                           Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- 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 manažerské 

   účetnictví 

1. Úvod do účetnictví 

    - podstata, význam a funkce účetnictví 

    - způsoby vedení evidence podnikatelské 

      činnosti – účetnictví a daňová evidence 

    - právní úprava účetnictví 

    - finanční a manažerské účetnictví 

  

 

      

      

3 

- objasní význam průkaznosti  

   účetnictví 

- rozliší jednotlivé druhy účetních 

  dokladů 

- dodržuje zásady při vystavování 

   účetních dokladů 

- vyhotovuje účetní doklady ručně i  

   na počítači 

- ověřuje náležitosti účetních dokladů 

- charakterizuje oběh účetních  

   dokladů 

- vyplňuje doklady související s  

   pohybem peněz a evidencí majetku 

- opravuje chybné účetní doklady 

2. Účetní doklady 

    - podstata a význam účetních dokladů 

    - druhy účetních dokladů 

    - náležitosti účetních dokladů 

    - vyhotovení účetních dokladů 

    - oběh a zpracování účetních dokladů 

    - oprava účetních dokladů 

    - úschova účetních dokladů 

    - skartace účetních dokladů 

4 

- vysvětlí úkol a zásady vedení  

  daňové evidence 

- rozliší evidenční knihy 

- vede daňovou evidenci pro plátce i 

  neplátce DPH 

- charakterizuje způsoby oceňování 

  majetku a závazků v daňové evid. 

- charakterizuje postup provádění 

   účetní závěrky v daňové evidenci 

- stanová základ daně a vypočítá daň  

   z příjmu  

3. Daňová evidence 

    - úkoly a zásady vedení daňové evidence 

    - evidenční knihy v daňové evidenci 

    - daňová evidence u neplátců DPH 

    - oceňování majetku a závazků v daňové 

      evidenci 

    - účtování do Peněžního deníku  

      praktické příklady 

    - minimální základ daně 

    - účetní závěrka a daňové přiznání fyz. 

      osob 

10 

- objasní význam majetku pro činnost 

   podniku 

- rozliší jednotlivé formy majetku a 

  zdroje financování majetku 

- charakterizuje způsoby oceňování 

  majetku 

4. Majetek podniku a zdroje 

    - financování majetku 

    - majetek a jeho formy 

    - dlouhodobý majetek 

    - oběžný majetek 

    - zdroje financování majetku 

2 
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- vysvětlí pojem inventarizace,  

  postup při provádění 

- vyhotoví inventurní soupisy  

  majetku 

    - vlastní kapitál 

    - oceňování majetku 

    - inventura a inventarizace majetku a  

      závazků 

- objasní význam a funkci rozvahy 

- rozliší aktiva a pasiva 

- sestaví rozvahu podniku 

- charakterizuje hospodářské operace 

- znázorní vliv jednotlivých účetních 

  případů na rozvahové položky 

- objasní podstatu a význam účtu 

- provede rozpis rozvahy do  

  rozvahových účtů a zaznamenává na  

  na účty základní změny  

  rozvahových položek 

- charakterizuje výsledkové účty a  

  rozliší nákladové a výnosové účty 

- vysvětlí podvojnost a souvztažnost 

  účetnictví 

- zjistí obraty a zůstatky na účtech 

- rozliší jednotlivé skupiny účtů a 

  ovládá zásady pro účtování na 

  jednotlivých účtech 

- rozliší syntetickou a analytickou 

  evidenci a objasní jejich vzájemné 

  účetní vazby 

- účtuje základní účetní příklady na 

  rozvahových a výsled. účtech 

5. Základy účetnictví 

    - rozvaha 

    - aktiva a pasiva 

    - rozvaha – obsah, druhy, funkce 

    - základní změny rozvahových položek 

    - rozvahové účty 

    - účet – podstata a forma 

    - rozpis rozvahy do účtů 

    - základní změny na rozvahových účtech 

    - výsledkové účty 

    - účtování na výsledkových účtech 

    - podvojný účetní zápis 

    - obraty a zůstatky na účtech 

    - třídění účtů – syntetické a analytické 

    - účtování na rozvahových a výsledkových 

      účtech 

12 

- vysvětlí význam účetních zápisů 

- charakterizuje zásady při provádění 

  účetních zápisů 

- rozliší jednotlivé druhy účetních  

  zápisů 

- provádí opravy chybných účetních 

  zápisů 

- charakterizuje účetní knihy a má 

  základní představu o jejich vedení 

- charakterizuje směrnou účtovou 

  osnovu a účtový rozvrh 

- účtuje běžné účetní případy podle 

  účtové osnovy pro podnikatele 

6. Účetní technika 

   - účetní zápisy 

   - charakteristika účetních zápisů a jejich 

     druhy 

   - opravy účetních zápisů 

   - účetní knihy a jejich vedení 

   - směrová účetní osnova 

   - účtový rozvrh 

 

 

 

 

 

1 
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2. ročník                                                                                          Počet hodin: 32 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- charakterizuje finanční účty 

- účtuje o stavu a pohybu peněžních 

  prostředků v hotovosti a na  

  bankovních účtech 

- vystavuje pokladní doklady 

- rozliší jednotlivé druhy cenin a 

  bankovních účtů 

- účtuje o ceninách a o bankovních 

  úvěrech 

- charakterizuje inventarizační  

  rozdíly a účtuje o nich 

- účtuje na účtu Peníze na cestě a 

  objasní jeho podstatu 

1. Finanční účty 

    - charakteristika finančních účtů 

    - pokladna 

    - peníze na cestě 

    - ceniny 

    - inventarizační rozdíly v pokladě 

    - inventarizační rozdíly v ceninách 

    - bankovní účty 

    - krátkodobé bankovní úvěry 

    - souhrnné příklady na účtování peněžních 

      prostředků 

10 

- charakterizuje zásoby a rozliší  

  jejich druhy 

- charakterizuje způsoby oceňování 

  zásob 

- vystaví příjemku, výdejku a  

  skladovou kartu 

- účtuje běžné účetní případy týkající 

  se stavu a pohybu materiálu, zboží a 

  výroků 

- účtuje o DPH 

- účtuje inventarizační rozdíly zásob 

2. Účtování zásob 

    - zásoby, jejich evidence a oceňování 

    - zásoby nakupované 

    - účtování nákupu, skladování a spotřeby 

      materiálu včetně DPH 

    - účtování nákupu a prodeje zboží včetně 

      DPH 

    - zásoby vlastní výroby 

    - účtování výrobků 

    - inventarizační rozdíly u zásob a jejich  

      účtování 

    - souhrnné příklady na účtování zásob 

10 

- charakterizuje dlouhodobý majetek 

- rozliší druhy DM 

- charakterizuje způsoby ocenění DM 

- účtuje o pořízení a vyřazení DM 

- rozliší oprávky a odpisy DM 

- vypočte a zaúčtuje odpisy DM 

 

3. Dlouhodobý majetek 

    - charakteristika a členění 

    - oceňování dlouhodobého majetku 

    - pořízení dlouhodobého majetku 

    - odpisy dlouhodobého majetku a jejich 

      účtování 

    - vyřazení dlouhodobého majetku 

    - souhrnné příklady na účtování DM     

12 
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3. ročník                                                                                           Počet hodin: 30 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- vysvětlí podstatu zúčtovacích  

  vztahů a rozlišuje jejich druhy 

- účtuje o pohledávkách a závazcích 

- charakterizuje směnky, rozlišuje a 

  účtuje směnky k inkasu a k úhradě 

- charakterizuj mzdu, její složky a 

  srážky ze mzdy 

- vyhotovuje mzdové doklady 

- účtuje hrubou a čistou mzdu, 

  zdravotní a sociální pojištění 

- účtuje daň z příjmu ze závislé  

  činnosti 

- charakterizuje ostatní pohledávky a 

  závazky vůči zaměstnancům a  

  účtuje o nich 

1. Zúčtovací vztahy 

    - charakteristika zúčtovacích vztahů 

    - zúčtovací vztahy z obchodního styku 

    - poskytnuté a přijaté provozní zálohy 

    - směnky k inkasu a k úhradě 

    - zúčtovací vztahy s institucemi soc. a zdr. 

      pojištění 

    - vymezení pojmu mzdy a jednotlivých  

      složek mzdy, srážky ze mzdy 

    - mzdová evidence 

    - účtování mezd, soc. a zdr. pojištění a  

      daně z příjmu 

    - ostatní pohledávky a závazky vůči 

      zaměstnancům 

    - souhrnné příklady na účtování   

      zúčtovacích vztahů 

10 

- charakterizuje náklady a výnosy 

- vysvětlí význam sledování nákladů   

  a výnosů 

- rozliší provozní, finanční a  

  mimořádné náklady a výnosy 

- charakterizuje zásady pro účtování 

  nákladů a výnosů 

  účtuje o nákladech a výnosech 

2. Náklady a výnosy 

    - charakteristika a členění nákladů a   

      výnosů 

    - zásady pro účtování nákladů a výnosů 

    - účtování nákladů 

    - účtování výnosů 

    - souhrnné příklady 

 

5 

- charakterizuje kapitálové účty 

- vysvětlí podstatu základního  

  kapitálu 

- charakterizuje a rozliší kapitálové 

  fondy a fondy ze zisku 

- vysvětlí význam rezerv a rozliší 

  zákonné a ostatní rezervy 

- charakterizuje dlouhodobé závazky 

3. Kapitálové účty 

    - charakteristika kapitálových účtů 

    - základní kapitál 

    - kapitálové fondy a fondy ze zisku 

    - rezervy 

    - dlouhodobé rezervy 

    - souhrnné příklady 

 

5 

- vysvětlí rozdíl mezi účetní závěrkou 

  a uzávěrkou a charakterizuje je 

- zpracuje účetní závěrku 

- uzavře jednotlivé účty a převede 

  jejich konečné zůstatky na  

  závěrkové účty 

- zjistí hospodářský výsledek v 

  předepsaném členění 

- stanoví daňový základ a vypočítá 

  daň z příjmu fyzických a  

  právnických osob 

- účtuje o dani z příjmu 

- vypočítá disponibilní zisk 

- zúčtuje výsledek hospodaření 

4. Účetní uzávěrka a účetní závěrka 

    - charakterizuje účetní závěrky a uzávěrky 

    - účetní závěrka 

    - inventarizace 

    - zúčtování účetních operací na konci 

      účetního období 

    - zjištění hospodářského výsledku 

    - výpočet daně z příjmu a její zaúčtování 

    - uzavření účtů 

    - účetní závěrka 

    - rozdělení a použití hospodářského  

      výsledku a jeho účtování 

 

8 
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- charakterizuje základní principy 

  rozdělení a použití výsledku 

  hospodaření 

- objasní obsah účetní závěrky 

- řeší souvislé účetní příklady od 

  otevření účetnictví až po jeho  

  uzavření na konci účetního období a 

  zjištění výsledku hospodaření a  

  daně z příjmu 

5. Souhrnné účetní příklady 

    - souvislý účetní příklad – účtování v  

      obchodním i výrobním podniku 

2 

 

Učebnice: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost. akt. vydání  

      Znojmo. 

 

Vypracovala:  Ing. Eliška Kantárová, Ing. Markéta Šlegelová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ  

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 24 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 

 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Cílem předmětu je seznámit žáky s obsluhou osobního počítače  

a osvojit si základní význam předmětu Písemná a elektronická 

komunikace a tím rozvíjet profesní komunikativní kompetence 

žáků v oblasti společenské, obchodně-podnikatelské, 

administrativní a sociální. Oblast písemné komunikace zahrnuje 

především vyhotovování dokumentů obchodního styku, vedení 

personální agendy, operační evidence a dalších forem podnikové 

komunikace.  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu  

RVP – 64-41- L/51 Podnikání. Základem učiva je naučit žáky 

ovládat přesně a v přiměřené rychlosti klávesnici PC 

desetiprstovou hmatovou metodou bez vyhledávání jednotlivých 

kláves zrakem a vést je k racionálnímu a přesnému vedení 

písemné a elektronické komunikace v obchodních organizacích v 

souladu s normalizovanou úpravou písemností dle ČSN 01 6910. 

Seznámení s náležitostmi obchodních písemností, s obchodními 

operacemi spojenými s písemnou a elektronickou komunikací 

v obchodní praxi. Žák zde uplatňuje vědomosti získané 

v předmětech český jazyk, ekonomika, účetnictví, právo, 

informační a komunikační technologie a tyto vědomosti aplikuje 

při vypracovávání zadaných úkolů. Zadané úkoly vypracovává 

v přiměřené rychlosti s důrazem na přesnost. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Žák získá schopnost využití profesních dovedností v oblasti 

písemné a elektronické komunikace jako takové. Je zde 

uplatněna dovednost manuální, mechanická a logická při 

vypracovávání obchodních písemností. Žák je veden 

k racionálnímu a přesnému vedení písemné a elektronické 

komunikace, k ovládání osobního počítače a jeho softwaru 

v souladu s normalizovanou úpravou písemností podle  

ČSN 01 6910. 

Strategie výuky Důraz je zde kladen na samostatné a spolehlivé ovládání 

klávesnice osobního počítače, procvičování písmen na střední, 

dolní, horní a číselné řadě včetně ovládání funkčních kláves. 

Dalším kritériem je úprava písemností jak po formální tak po 

jazykové a stylistické stránce dle  ČSN 01 6910. Pro výuku jsou 

využívány počítačové programy „Deseti prsty,“ „MS Word“ a 

„MS Excel.“ Na začátku každé vyučovací hodiny je prováděno 
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cvičení na zopakování předcházející látky.  

U žáka se SPU je zvolen individuální přistup s ohledem k jeho 

diagnóze. 

Kritéria hodnocení žáků Převládá hodnocení opisných textů – rychlosti a přesnosti psaní, 

dle stanovených kritérií. Hodnocení žáků je v souladu s Pravidly 

pro hodnocení vzdělávání žáků SŠ Rokycany. Znalosti a získané 

zkušenosti žáka jsou ověřovány průběžně v písemných cvičeních, 

která jsou zaměřena na přesnost a rychlost psaného textu. 

Ve druhém ročníku je kladen důraz na formální, jazykovou  a 

stylistickou podobu obchodní korespondence v souladu 

s normalizovanou úpravou písemností dle ČSN 01 6910. 

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence: 
Společenské kompetence, kompetence k řešení problémů – žáci 

získají schopnost efektivně využívat získané dovednosti i pro 

běžný život. 

Komunikativní kompetence – žáci 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 – využívají zkušeností a 

nabytých vědomostí v budoucí praxi, klade důraz na rozvoj 

profesních dovedností v obchodně-podnikatelské a 

administrativní praxi.  

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání  - adaptovat se 

na pracovní prostředí a nové požadavky, žáci by měli získat 

základní vědomosti a dovednosti pro uplatnění v obchodní praxi 

a k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat 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, užívat 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 

rozvíjení jejich podnikatelských aktivit. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

1. ročník                                                                                           Počet hodin:  8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 
- uvědomuje si význam a důležitost   

  ovládání klávesnice 

1. Úvod 
     - seznámení s obsahem učiva, zásady       

       BOZP 

     - základní obsluha osobního počítače,     

       prstoklad 

1 

 

 

 

 

 

- přesně a v přiměřené rychlosti 

ovládá klávesnici PC desetiprstovou 

hmatovou metodou 

 

2. Základy psaní na klávesnici ve  

   výukovém programu 

- nácvik psaní malých a velkých 

písmen, diakritických a 

interpunkčních znamének, číslic a 

značek 

5 

- ovládá všechny funkce klávesnice 

  osobního počítače 

-  zpracuje text s využitím zvýraznění   

  a formátování 

- píše podle diktátu 

3. Nácvik zvláštní úpravy textu  
  - zvýrazňování, velikost písma, řádkování,   

   formátování, práce s tabulátory 

1 

- zpracovává tabulky a upravuje je   

  podle normy;  

- píše podle diktátu 

 

4. Vypracování tabulek 

    - tabulky dle normy (jejich náležitosti a 

druhy) 

 

1 

 

 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 
- plně ovládá funkce osobního      

   počítače    

-orientuje se v organizaci písemného 

  styku, rozumí zákonitostem  

  manipulace s písemnostmi a  

  archivace, zná formáty papírů a   

  obálek 

1. Úvod – seznámení s obsahem učiva  

    II. ročníku,  zásady BOZP. 

   Manipulace s písemnostmi 

  - nakládání s písemnostmi        

  - formáty papírů a obálek 

 

1 

 

 

- využívá získané poznatky při psaní 

    na osobním počítači 

 

- orientuje se v úpravě textu a   

  stylizaci obchodních písemností dle   

  ČSN 01 6910 

 

2. Normalizovaná úprava textu a zásady 

    stylizace obchodních písemností dle   

    ČSN 01 6910 

    - význam normalizace písemností  

    - normalizovaná úprava textu     

    - normalizovaná úprava adres       

    - náležitosti jednotlivých předtisků 

      obchodních dopisů 

1 

- samostatně pracuje s interaktivním   

  předtiskem pro tvorbu obchodních   

  dopisů 

3. Tvorba obchodního dopisu  
   -  práce s interaktivním předtiskem 

   - struktura obchodního dopisu a zásady 

1 
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      stylizace 

- je vybavený základní orientací  

  v jednotlivých druzích obchodních  

  dopisů, rozeznává jejich  

  charakteristické znaky 

- samostatně vyhotovuje obchodní   

  dopisy dle ČSN 01 6910 

- píše desetiprstovou hmatovou  

  metodou v přiměřené přesnosti a  

  rychlosti písemnosti při uzavírání  

  kupních smluv 

4. Písemnosti při uzavírání kupních smluv 
    - poptávka, nabídka, objednávka, 

      potvrzení objednávky, kupní smlouva 

     

3 

 

 

- ovládá vypracovat doklady spojené 

  s prodejem, pracuje se šablonami   

  formulářů 

5. Písemnosti při plnění kupní smlouvy  
- dodací list, návěští, faktura 

 

 

1 

 

- vhodně stylizuje písemnosti spojené 

  s porušováním kupních smluv 

6. Písemnosti při porušování kupních 

   smluv 
- reklamace 

- urgence 

- upomínka 

1 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 3. ročník                                                                                          Počet hodin:  8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 
- plně ovládá funkce osobního   

   počítače 

- zná zásady správné   

  elektronické komunikace a zná    

  význam datových schránek 

- orientuje se v organizaci písemného 

  styku, rozumí zákonitostem  

  manipulace s písemnostmi 

1. Úvod – seznámení s obsahem učiva  

    III. ročníku, zásady BOZP. 

   Manipulace s písemnostmi a    

    elektronická komunikace 

   -  elektronická pošta (e-mail) 

   -  datové schránky 

1 

 

 

- vyhotovuje samostatně personální  

  písemnosti, chápe jejich důležitost 

 

2. Personální písemnosti 
    - žádost o místo 

    - životopis 

    - pracovní smlouva 

    - dohoda o hmotné odpovědnosti 

    - dohody o pracích konaných mimo 

      pracovní poměr 

    - ukončení pracovního poměru 

2 

- dbá na správné vypracování 

  osobních dopisů dle normalizované   

  úpravy 

  

3. Osobní dopisy vedoucích pracovníků 
    - blahopřejné dopisy 

    - děkovné dopisy 

    - omluvné dopisy aj.     

2 



Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III   ŠVP INOVOVANÝ Podnikání  

 

 

243 

 

- ovládá základní vypracování  

  právních písemností dle   

  ČSN 01 6910 

 

4. Dokumenty právního charakteru 
    - plná moc 

    - dlužní úpis, potvrzenka 

    - čestné prohlášení 

1 

- umí vyhotovit žádost, stížnost,    

  odvolání dle ČSN 01 6910 a zná  

  jejich význam a použití 

5. Dopisy občanů právnickým osobám 

    - žádost 

    - stížnost 

    - odvolání 

1 

- orientuje se ve vnitropodnikových    

   písemnostech, zná základní zásady   

   jejich tvorby 

6. Vnitropodnikové písemnosti 
      - pracovní porady 

      - písemnosti vedoucích pracovníků 

1 

 

Učebnice: KOCOURKOVÁ A., HOCHOVÁ I., Písemná a elektronická komunikace pro SŠ,      

                 úřady a veřejnost, 1. vyd.  Praha: Eduko 2016. 

           PEŠTOVÁ Milada, ŠTIKOVÁ Stanislava, Přehledný průvodce úpravou textu       

podle ČSN 01 6910:2014,1. vyd. Plzeň: Korespondent 2015. 

 

Výukový program pro psaní na klávesnici „Deseti prsty“, PMQ SOFTWARE, s. r. o., Budyně 

nad Ohří, školní licence.  

        

Vypracovala: Ing. Eva Hrubá 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 16 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PRÁVO 

 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

 

Obecný cíl předmětu Cílem je poskytnout žákovi základní poznatky o právu ČR, 

o právním řádu, systému práva a o odvětvích, které mají vztah 

k budoucímu povolání. Jde o stěžejní předmět, který rozvíjí  

a doplňuje znalosti získané ve společenskovědních a odborných 

ekonomických předmětech a upevňuje právní vědomí žáků.  Žáci 

se seznámí se základními právními pojmy a předpisy, se základy 

práva ústavního, občanského, obchodního, pracovního, věcného, 

dědického, závazkového, rodinného, správního, živnostenského i 

trestního a vede je k samostatné orientaci v právních předpisech  

i k jejich aplikaci v praxi a v občanském životě. 

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP 64-41-L/51 

– Podnikání – Ekonomika a právo. Předmět utváří právní vědomí 

na potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. 

Učivo je rozčleněno na devět tematických celků. Předmětem 

ekonomika se učivo prolíná zejména v tématech obchodní a 

živnostenské právo a pracovně-právní vztahy. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot  

a preferencí  

Žáci jsou vedeni ke schopnosti orientovat se v základních 

právních pojmech a osvojí si základní orientaci v právních 

normách, které využijí v běžném i pracovním životě. Rovněž tak 

se seznámí s příslušnými právními předpisy z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

Strategie výuky Důraz je zde kladen na neustálé aktualizování učiva (neboť náš 

právní řád se neustále vyvíjí a mění), dále aplikace na příkladech 

z právní praxe. Základní metoda výkladu je doplněna o práci 

s autentickými texty právních norem a o práci s internetem, kde 

žáci získávají potřebné další informace. Na začátku každé 

vyučovací hodiny je prováděno shrnutí učiva z předchozí hodiny. 

U žáka se SPU je zvolen individuální přístup s ohledem k jeho 

diagnóze. 

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 

žáků SŠ Rokycany. Znalosti žáka jsou ověřovány průběžným 

ústním zkoušením. Za každým tematickým celkem následuje 

písemné prověření znalostí. Podkladem pro hodnocení žáka je 

také jeho verbální projev, zejména užívání odborné terminologie 

z oboru právo. Důraz je kladen i na schopnost samostatné 

aplikace získaných poznatků v praxi.   
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových kompetencí 

a aplikaci průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence – kladen důraz na srozumitelnou  

a souvislou formulaci myšlenek, správné a přesné vyjadřování 

včetně logického myšlení a pochopení vzájemné souvislosti 

právních vztahů v praxi 

Personální kompetence – vedou k efektivnímu učení a přijímání 

hodnocení svých vlastních výsledků 

Sociální kompetence – přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

a pracovat v týmu a vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 

Kompetence využívat prostředky IKT – práce s prostředky 

informační a komunikační technologie při vyhledávání právních 

informací a nácvik efektivního pracování se získanými 

informacemi 

Průřezová témata: 

Informační a komunikační technologie – vyhledávání potřebných 

informací z právní oblasti 

Občan v demokratické společnosti – v průběhu celé výuky se 

směřuje zejména k pěstování sebeodpovědnosti, hledání 

kompromisů mezi osobní svobodou a společenskou 

odpovědností. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využít 

nabyté právní znalosti a dovednosti pro argumentaci v diskusích 

o problémech běžného občanského života. 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby si průběžně 

uvědomovali význam učiva pro jejich úspěšné rozhodování  

o dalším vzdělání a kariéře a aby měli představu o právních, 

ekonomických, administrativních a osobních aspektech 

soukromého podnikání. 

 

 

2. ročník        Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- orientuje se mezi základními   

  právními pojmy a používá je 

- vysvětlí rozdíl mezi právem   

  objektivním a subjektivním, právem   

  soukromým a veřejným; 

 -rozlišuje právní předpisy podle   

  právní síly;  

- vysvětlí podstatu právního státu a   

  uvede příklady protiprávního   

  jednání;  

-správně určí platnost, účinnost a   

 působnost právních předpisů;  

- uvede příklady právních vztahů a   

  rozhodných právních skutečností; 

 - přiřazuje k právním odvětvím   

  právní předpisy;  

1. Úvod do učiva, základní právní pojmy 
- právo, právní řád, právní síla právních   

   předpisů 

 - zákonnost a právní vědomí - právní normy   

  jako součást soustavy společenských norem   

  a jejich členění  

- právní předpisy – platnost a účinnost,  

  působnost, novelizace   

- právní vztahy a právní skutečnosti - právní   

  odvětví 

 

 

   

     

1 
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- orientuje se v Ústavě ČR a Listině 

základní práv a svobod ČR 

-   umí vyjmenovat a vysvětlit   

     jednotlivé části Ústavy ČR, zná     

     státní symboly ČR 

- charakterizuje subjekty státní moci 

a vysvětlí jejich funkci 

- vysvětlí proces přijetí zákona 

- popíše činnost policie, advokacie a 

notářství 

2. Ústavní právo 
    - pojem a prameny 

    - Ústava ČR a Listina základních práv  

       a svobod 

    - moc zákonodárná, výkonná a soudní 

    - státní symboly ČR 

    - policie, advokacie, notářství 

2 

- uvědomuje si význam občanského 

práva a rozumí pojmům 

svéprávnost a právní osobnost 

- umí využít plnou moc a zná její 

náležitosti 

- orientuje se v právech a   

  povinnostech vlastníka a v   

  postavení spoluvlastníka;  

- charakterizuje věcné břemeno,   

  zástavní právo a zadržovací právo 

- ví, jak postupovat při nálezu věci 

- uvádí zásady dědění ze zákona i ze 

závěti; 

- uvede předpoklady dědictví, druhy 

dědění a vysvětlí průběh dědického 

řízení 

- rozlišuje odstranitelné a 

neodstranitelné vady a popíše průběh 

reklamace; 

- vyhledá smlouvy upravené v 

občanském zákoníku a u vybraných 

smluv uvede předmět smlouvy a 

účastníky 

- popíše možnosti vzniku, změn  

a zajištění závazků, způsob jejich 

zániku 

3. Základy právní úpravy majetko- 

právních vztahů  

 

Občanské právo  
- pojem občanského práva a účastníci   

občanskoprávních vztahů 

- právní osobnost a svéprávnost 

- plná moc, zastoupení 

 

 Věcné právo 
- vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, 

věcná práva k cizím věcem - nabytí 

vlastnického práva smlouvou a 

děděním 

- nález věci  

 

  Dědické právo 

- předpoklady dědictví,  

- dědické tituly 

- dědické řízení 

 

   Závazkové právo 
- závazkový právní vztah,  

- odpovědnost za vady, reklamace  

- pojmenované smlouvy – přehled 

 

2,5 

- vysvětlí základní pojmy 

obchodního práva  

a dovede je správně používat 

- orientuje se ve výpisu z obchodního 

rejstříku 

- popíše a odliší založení a vznik, 

zrušení a zánik obchodních 

společností 

- zná charakteristiky jednotlivých 

obchodních společností a družstev 

- orientuje se v zákoně o obchodních 

korporacích 

4. Obchodní právo 
    - pojem a prameny obchodního práva,  

    - výklad pojmů podnikání, podnikatel,  

       prokura, obchodní tajemství, obchodní   

       firma, obchodní rejstřík, 

    - zahájení a ukončení podnikání  

    - obchodní společnosti a družstvo 

    - druhy obchodních společností a družstev,   

       jejich charakteristika, orgány atd. 

     

  

1,5 
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- vyhledá příslušná ustanovení 

v živnostenském zákoně 

- vysvětlí, co je a není živnost 

- uvede podmínky provozování 

živnosti 

- charakterizuje jednotlivé druhy 

živností 

- na příkladu ukáže postup získání 

živnostenského oprávnění 

5. Živnostenské právo 
    - charakteristika živnosti - podmínky a  

       překážky provozování živnosti 

    - odpovědný zástupce 

    - druhy živností 

    - živnostenské oprávnění – vznik a zánik 

    - živnostenský rejstřík 

    - živnostenská kontrola 

 

1 

 

3. ročník                                                                                                  Počet hodin: 8 h  

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák/žákyně 
- popisuje, kdy má člověk trestní 

odpovědnost 

- objasňuje rozdíl mezi trestným 

činem a přestupkem 

- vyjmenuje trestné činy a druhy 

trestů, dokáže vysvětlit jejich 

význam 

 

1. Trestní právo 
    - pojem a prameny 

    - TP hmotné a procesní  

    - trestné činy a jejich pachatelé 

    - druhy zavinění, tresty  

    - průběh trestního řízení, orgány činné  

      v trestním řízení, účastníci trestního    

      řízení, presumpce neviny 

     

2,5 

- definuje vznik a zánik pracovního 

poměru a ostatní náležitosti s tím 

související 

- popisuje náležitosti pracovní 

smlouvy 

- orientuje se v základní 

problematice pracovního práva 

- je seznámen se zákonnou pracovní 

dobou a zákonnými nároky na 

povinné příplatky, přestávky a 

dovolenou  

- rozlišuje dohodu o provedení 

práce a dohodu o pracovní 

činnosti 

- je si vědom odpovědnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele za 

vzniklé škody 

2. Pracovní právo 
    - pojem a prameny, účastníci   

      pracovněprávních vztahů 

     -vznik, změna a zánik pracovního   

      poměru 

    - pracovní smlouva a její náležitosti   

    - pracovní doba a doba odpočinku 

    - odměňování práce 

    - práce konané mimo pracovní poměr 

    - pracovní podmínky žen 

    - BOZP, pracovní řád 

    - náhrada škody v pracovním právu 

2,5 

 

- vysvětluje průběh správního řízení  

- zná právní normy správního práva 

- popíše činnost obcí v rámci 

samostatné a přenesené 

působnosti 

- vyjmenuje orgány kraje 

3. Správní právo 
    -pojem a prameny 

    -průběh správního řízení, doručování    

      rozhodnutí 

   - veřejná správa 

   - územní samospráva, kraj a jeho orgány 

   - působnost obce, město, statutární město,     

     městys  

 

1,5 
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Učebnice: MALAST J., SVOBODA K. a kolektiv, Průvodce světem práva, 1. vydání Praha:        

                 Eduko, 2017 

      RYSKA R., PUŠKINOVÁ M., Právo pro střední školy, 3., akt. vyd. Praha: Eduko,                 

      2016. 

 

Zdroje:    <http://www.podnikatel.cz/zakony> 

              <http://www.mujstat.cz> 

 

  

Vypracovala: Ing. Eva Hrubá 

- získá základní orientaci v 

rodinném právu 

- rozliší majetek manželů, který je 

součástí společného jmění 

manželů;  

- popíše možnosti uzavření 

manželství a okolnosti vylučující 

uzavření manželství 

- vysvětlí práva a povinnosti mezi 

manžely, mezi rodiči a dětmi 

- popíše možnosti určování 

otcovství 

4. Rodinné právo 
    - pojem, prameny  

    - vznik manželství, vztahy mezi manžely 

    - zánik manželství 

    - společné jmění manželů  

    - rodičovství, určení rodičovství 

    - vyživovací povinnosti 

 

1,5 

http://www.podnikatel.cz/zakony
http://www.mujstat.cz/
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 23 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

MANAGEMENT A MARKETING 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Naučit žáky základní orientaci v problematice řízení podniků, 

zejména činnosti, které v nich vykonávají řídící pracovníci – 

manažeři. Vést žáky k operativnímu rozhodování a rozvíjet u 

nich schopnosti vedoucí k samostatné podnikatelské činnosti. 

Seznámit žáky se základy marketingu a vybranými 

marketingovými činnostmi, které vedou k poznání trhu. 

Charakteristika učiva Učivo je vybráno ve vztahu k profilu absolventa. Vychází 

z RVP 64-41-L/51 Podnikání – oblast vzdělávání – 

Ekonomika a právo. Je složeno z témat týkajících se základních 

manažerských funkcí  jako rozhodování, plánování, 

organizování, personalistiky a kontroly, průzkumu trhu a 

základních 4P marketingu. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k řízení subjektů tržní ekonomiky, 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti, 

- porozuměli základním hodnotám a nedopouštěli se podvodů 

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech a   

  znalostech zdokonalovat. 

Strategie výuky Předmět se vyučuje v 2. a 3. ročníku. Výuka je zaměřena 

teoreticky. Učivo každého tématického celku je doplňováno 

příklady a dílčími úkoly, které žáci řeší. Učí se pracovat 

s odbornou literaturou. Využívá se frontální metoda výuky, 

skupinová práce, řešení problémů, pracuje se s výpočetní 

technikou. Důraz je kladen na schopnost žáka aplikovat znalosti 

v běžné podnikové praxi, vyjadřovat se kultivovaně, 

argumentovat, naslouchat názorům druhých, uplatňovat 

týmovou práci. Důraz je kladen na samostudium žáků. 

Kritéria hodnocení žáků Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Sleduje se 

odborná správnost, porozumění marketingových pojmů a 

pojmů z managementu, logické myšlení, jazykové vyjadřování. 

Hodnotí se schopnost aplikovat učivo v rámci jednotlivých 

témat a předmětů. Hodnotí se schopnost samostatného úsudku, 

pečlivost při řešení úloh a samostatnost. Hodnoceny jsou také 

samostatné domácí práce, práce během zkoušení a referáty. 
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Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Klíčové kompetence 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – žáci se 

seznamují se základními manažerskými činnostmi a činnostmi 

marketingu, které uplatní ve své budoucí profesi, jako střední 

manažer nebo podnikatel 

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, 

rozhodují o řešení běžných problémů vyplývající z činnosti 

podniku apod. 

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. 

řešení problému založení podniku, výběr zaměstnanců aj.) 

Kompetence k celoživotnímu učení – žáci umí vyhodnocovat 

výsledky a stanovovat cíle dalšího vzdělávání. 

Průřezová témata 

Člověk a svět práce – žáci se seznamují se základními 

manažerskými funkcemi, které využívají při hledání 

zaměstnání, orientují se na trhu práce a pracovní síly 

Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 

techniky během výuky, vyhledávání informací prostřednictvím 

internetu. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- vyjmenuje základní funkce  

  managementu 

- uvede příklady představitelů 

  managementu 

1. Pojetí managementu 
    - význam managementu 

    - funkce managementu 

    - management a podnikání – vnitřní a  

      vnější faktory podnikání   

1 

- charakterizuje faktory podnikání 

- vyjmenuje fáze rozhodovacího  

  procesu 

- vysvětlí výhody a nevýhody 

  skupinového rozhodování 

- uvede na příkladu rozhodovací 

  metody 

2. Rozhodování 

    - rozhodovací proces a jeho etapy 

    - rozhodování podle množství informací 

    - skupinové rozhodování 

    - metody rozhodování v rozhodovacím 

      procesu 

 

2 

 

 

 

 

 

 

- charakterizuje plánování 

- rozliší jednotlivé plánovací  

  kategorie 

- provede jednoduché propočty při 

  sestavení plánu a kontrole jeho 

  plnění 

3. Plánování 

    - plánovací proces, druhy plánování 

    - základní plánovací kategorie 

    - komplexní strategické plánování 

    - operativní plány 

2 
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- rozliší motivaci a stimulaci 

- hodnotí vhodnost a účinnost 

  motivačních nástrojů 

- použije různé metody při výběru 

  zaměstnanců 

- rozliší způsoby hodnocení 

  Zaměstnanců 

- charakterizuje jednotlivé metody 

hodnocení zaměstnanců 

- vymezí základní oblasti péče o 

zaměstnance 

- plánuje svoji profesní kariéru 

4. Vedení lidí, personální řízení 

    - motivace, stimulace 

    - motivační nástroje 

    - aktivizace pracovníků 

    - personalistika – plánování pracovníků 

    - získávání a výběr pracovníků 

    - hodnocení pracovníků 

    - odměňování pracovníků 

    - péče o zaměstnance 

    - vzdělávání a profesní dráha 

3 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 15 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- správně používá základní pojmy v 

  organizování 

- vytvoří příklad organizační 

  struktury firmy 

- orientuje se ve firemní dokumentaci 

1. Organizování 

    - základní pojmy – dělba práce,  

      kooperace, optimální rozpětí řízení 

    - organizační struktury – pevné, pružné 

    - firemní dokumentace 

2 

- vyjmenuje druhy komunikace 

- rozliší výhody a nevýhody ústní a 

  písemné komunikace 

- využívá prostředky komunikace 

2. Komunikace 

    - vnitřní a vnější komunikační systémy 

    - druhy komunikace 

    - význam komunikace 

1 

- vyjmenuje fáze kontrolního procesu 

- charakterizuje jednotlivé fáze  

  kontrolního procesu 

- vysvětlí rozdíl mezi auditem a 

  controllingem 

- na příkladu uvede využití výsledků 

  finanční analýzy hospodaření k 

  řízení 

3. Kontrola 

    - fáze kontrolního procesu 

    - druhy kontroly 

    - formy kontroly 

    - audit 

    - controlling 

2 

- vysvětlí, co je marketing 

- vyjmenuje základní marketingové 

  koncepce 

4. Podstata marketingu 

    - význam a obsah marketingu 

    - prostředí marketingu 

    - základní marketingové koncepce      

1 

- vysvětlí trh z hlediska marketingu 

- popíše jednotlivé druhy nabídek a  

  poptávek z hlediska trhu 

- stanoví segmenty trhu podle  

  různých hledisek 

- popíše tržní zacílení a umístění 

5. Marketing a trh 

    - podstata trhu 

    - nabídka a poptávka 

    - tržně nediferencovaný a diferencovaný  

      marketing 

    - segmentace trhu 

1 

- rozliší vnitřní a vnější vlivy 

  používané v marketingu 
6. Marketingové prostředí 

    - mikroprostředí 

    - makroprostředí 

1 

- sestaví marketingový mix 

- stanoví cíle organizace 
7. Marketingové řízení 

    - marketingové řízení 
1 
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- určí předmět podnikání 

- využije SWOT analýzu při  

  stanovení marketingového plánu 

    - marketingové plánování  

    - marketingové strategie 

    - SWOT analýza 

    - BCG analýza 

- popíše strukturu MIS 

- provede jednoduchý marketingový 

  výzkum 

8. Marketingový výzkum 

    - marketingový výzkum 

    - marketingový informační systém 

    - fáze marketingového výzkumu 

    - techniky marketingového výzkumu 

    - dotazník 

2 

- charakterizuje produkt 

- vyjmenuje fáze životního cyklu 

  výrobku 

- určí fázi životního cyklu u  

  konkrétních produktů 

9. Výrobek – produkt 

    - výrobek a jeho charakteristika 

    - výrobní sortiment 

    - vývoj výrobku a jeho životní cyklus 

 

1 

- vyjmenuje cíle při stanovení ceny 

- určí metodu tvorby ceny a stanoví 

  vhodnou úroveň ceny 

- vysvětlí použitou strategii při tvorbě 

  ceny 

-  stanoví cenu a vysvětlí, jak se liší 

    podle zákazníků, místa a bydliště 

-  stanoví cenu podle jednotlivých 

    kalkulačních metod 

10. Cena – cenová politika 

   - vysvětlení pojmu a význam ceny 

   - funkce ceny 

   - způsoby tvorby ceny 

   - možnosti ovlivnění ceny – slevy a  

       srážky z ceny 

    - cíle podniku při stanovení ceny 

    - metody stanovení ceny 

    - strategie stanovení ceny 

    - změna ceny   

1 

 

 

 

 

- na příkladu ukáže prodejní cesty 

- seznamuje se s přístupem  

  konkurenčních firem  

11. Distribuce 

     - charakteristika distribuce 

     - prodejní cesty 

     - velkoobchod, maloobchod, vývoj  

       maloobchodu 

     - maloobchodní mix a obchodní triky 

1 

 

- vybere vhodný reklamní prostředek 

  pro určitý produkt 

- využívá psychologie nabídky 

- všímá si vlivů působících na  

  zákazníka a vyhodnocuje chování 

  prodejců 

- vyhodnocuje slabé a silné stránky 

  konkurence 

- použije nástroje podpory prodeje 

- posoudí dopady publicity 

12. Propagace 

     - charakteristika propagace 

     - marketingová komunikace 

     - reklama 

     - podpora prodeje 

     - public relations 

     - přímý marketing 

     - osobní prodej 

     - exteriérová média 

1 

 

Učebnice:  

                 MOUDRÝ, Marek. Marketing – Základy marketingu, učebnice studenta 1, 2.  

                 1. vyd. Kralice na Hané: Computer media s.r.o., 2008. 

                 MOUDRÝ, Marek. Marketing – Základy marketingu, učebnice učitele. 1. vyd.  

                 Kralice na Hané: Computer media s.r.o., 2008.             

 

Vypracovala:  Ing. Eva Hrubá, Ing. Eliška Kantárová 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 8 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PSYCHOLOGIE 
 

Obor vzdělání nástavbového studia   

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Poskytnout žákům základní poznatky z psychologie, naučit 

žáky jednat s lidmi v různých oblastech obchodní činnosti i 

v občanském životě. Naučit žáky aplikovat získané znalosti při 

jednání se spolupracovníky, klienty a obchodními partnery.  

Učivo předmětu vede žáky k poznání a používání znalostí a 

získaných dovedností v praxi: místo v pracovním kolektivu, 

spolupráci, toleranci, respektu, společenskému taktu. Pěstuje  u 

žáků odpovědnost, poctivost, upřímnost, zdravou sebekritiku, 

asertivitu, pozitivní přístup a další.  

Charakteristika učiva Obsah předmětu vychází z RVP  64-41-L/51 Podnikání. –

Písemná a ústní komunikace.Výuka nebude zaměřena pouze na 

osvojení základních poznatků, ale zejména na praktické 

dovednosti – komunikativní, osvojení základů společenského 

chování, rozvíjení kladných vlastností žáků projevujících se ve 

vztahu ke klientům. Obsahem učiva jsou základní poznatky 

zejména ze sociální psychologie, psychologie práce, trhu a 

sociologie. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci 

- zvažovali důsledky svého jednáni 

- tvořili si vlastní úsudek, nenechali sebou manipulovat 

- vážili si vlastního života a zdraví 

Strategie výuky Hlavními metodami je výklad, diskuse, práce s informačními a 

komunikačními prostředky, skupinová práce, referáty, 

samostatná práce, simulace obchodního jednání. 

Kritéria hodnocení žáků Využívá se slovní i numerické hodnocení. Kritéria hodnocení 

vycházejí z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků 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. 

Personální a sociální kompetence - učit se pracovat v týmu, 

předcházet konfliktům, adaptovat se ve společnosti. 

Průřezové téma: 
Občan v demokratické společnosti – dovednost jednat s lidmi, 
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hledat kompromisní řešení, předcházet problémům vhodným 

jednáním. 

Člověk a svět práce – vést žáky k zodpovědnosti za vlastní 

život, odpovědné rozhodování , vyhledávat vhodné informace 

pro profesní uplatnění, znát svá práva i povinnosti. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník                                                                                             Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
-  charakterizuje psychologii jako    

   vědní disciplínu 

-  tvoří a užívá základní pojmový  

   aparát 

-  začlení psychologii do soustavy  

   společenských věd 

1. Psychologie jako vědní obor  

     - Vymezení pojmu psychologie 

     -  Soustava psychologických disciplín 

0,5 

-  objasní souvislost lidského chování 

   s biologickými procesy člověka 

-  rozlišuje psychika, vědomí a  

   podvědomí 

-  charakterizuje prožívání a chování 

-  charakterizuje psychické jevy,  

   procesy, stavy, vztahy 

2. Psychické jevy 

    -  Podstata duševní činnosti 

    -  Determinace psychiky 

    -  Psychologie poznání 

    -  Emoce, city 

    -  Psychologie jednání a chování 

1 

-  objasní kategorii osobnosti a na  

   vlastním příkladu ji charakterizuje 

-  uvědomuje si různorodost lidských 

   vlastností, zařadí je do skupin  

3. Osobnost 
    -  Pojem osobnosti, struktura a vývoj  

        osobnosti 

    -  Osobnost a motivace 

    -  Normalita a patologie osobnosti 

0,5 

- na základě pojmového aparátu  

  charakterizuje vztahy mezi lidmi 

- poznává role a pozice v sociálních  

  skupinách 

- charakterizuje mezilidské vztahy na  

   pracovišti 

- řeší simulační situace lidského  

  soužití a konfliktní situace  

  v osobním životě i v obchodní praxi 

 

  

4. Sociální psychologie 

    - Pojem a podstata socializace 

    - Socializace osobnosti 

    - Sociální postoje, jejich struktura 

    - Sociální interakce 

    - Skupiny z psychologického hlediska 

    - Vztah jedince a skupiny 

    - Vzájemné vazby v sociální skupině,  

      sociální dynamika 

    - Skupinové normy, proces přizpůsobování  

      normám 

    - Sociální percepce 

    - Zkreslení, omyly ve vnímání laické  

      chyby v posuzování osob 

    - Zátěžové situace v životě člověka 

    - Konflikty, druhy konfliktů, příčiny 

      vzniku konfliktů 

    - Řešení konfliktních situací a předcházení 

      jim 

2 
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- objasní význam osobní duševní  

  hygieny a hledá vlastní metody 

- objasní důležitost uspokojení  

  z práce, hygienu duševní práce,  

  v souvislosti s tím doceňuje význam 

  životosprávy 

5. Duševní hygiena a psychosomatika 

     - Duševní zdraví a rodinný život 

     - Únava, odpočinek, spánek a duševní  

       hygiena 

     - Duševní zdraví a režim dne pracujícího  

       člověka 

     - Poruchy duševního a tělesného zdraví a  

       jejich příčiny 

     - Komplexy a možnosti jejich ovlivňování 

     - Stres, přepracovanost, vliv stresu na  

       vznik onemocnění   

1 

- objasní vliv pracovního prostředí na 

  psychiku člověka – pozitivní i  

  negativní dopad 

- rozliší vnější vlivy na psychiku  

  člověka v pracovním procesu 

- charakterizuje pracovní morálku  

6. Vybrané kapitoly z psychologie práce 

    - Pracovní činnosti z psychologického  

      hlediska 

    - Členství v pracovní skupině,  

      psychologický přístup k pracovní skupině 

    - Pracovní výkon a způsoby jeho  

      ovlivňování ( úkolování, stimulování,  

      kontrolování) 

    - Hodnocení pracovníků, pracovní  

      motivace a morálka 

1 

- řeší různé komunikativní situace  

  s ohledem na typ spolupracovníka 

- vhodně uplatňuje prostředky  

  verbální a neverbální komunikace 

7. Problematika vedení pracovního  

    kolektivu 

    - Výběr zaměstnanců 

    - Osobnost vedoucího pracovníka a styl  

      jeho práce 

    - Sociální klima na pracovišti 

    - Typy řízení 

    - Vedení porad 

1 

- specifikuje úpravu zevnějšku pro  

  různé oficiální příležitosti 

- charakterizuje kulturu i etiketu při  

  slavnostních a společenských akcí  

  jako součást obchodních jednání 

- ujasňuje si kulturní písemný a ústní  

  projev 

- rozlišuje různé druhy osobní  

  komunikace ve svém oboru 

8. Psychologie obchodního jednání 
    - Komunikace se zákazníky, dodavateli a  

      odběrateli 

    - Typy nákupního chování a dynamika  

       rozhodovacího procesu kupujících 

    - Podstata a fáze obchodního jednání 

      (příprava na jednání, zahájení jednání,  

      prezentace obchodní nabídky,  

      vyjednávání, závěr jednání ) 

    - Asertivní jednání 

1 

 

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

                 Brod: Fragment,1966. 

                 BEDRNOVÁ, Eva, PAUKNEROVÁ, Daniela. Psychologie prodeje pro střední 

                 Odborná učiliště. 1.vyd. Praha: Fortuna, 1995. 

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

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

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

 

Vypracoval: Mgr. Lukáš Houdek 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 24 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

PRAKTICKÁ CVIČENÍ 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Předmět praktická cvičení vede prakticky k rozvíjení 

schopností ekonomicky myslet. Porozumět podstatě podnikání 

a hospodaření podniku. Učí žáky uplatňovat ekonomickou 

efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a 

v souladu s etikou podnikání. Vede žáky správně navrhnout 

podnikatelský záměr včetně zajištění jeho zdrojů, vypočítat 

údaje týkající se zásobování, dlouhodobého majetku, mezd a 

hospodaření podnikatele včetně jeho daňových povinností. 

Charakteristika učiva Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání – oblast vzdělávání – 

Účetnictví a daně a Ekonomika a právo. 

Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných 

předmětů, v nichž žáci poznávají věcnou a hodnotovou stránku 

hospodářského procesu. Mezi ně patří vyučovací předmět 

ekonomika, účetnictví a informační a komunikační technologie. 

Naučí se připravit podnikatelský záměr a správně založit firmu 

včetně ohlášení, registrace a vyplnění tiskopisů. Dále se naučí 

základním výpočtům v oblasti mezd, daní, zásobování a 

odpisování dlouhodobého majetku, výpočtu hospodářského 

výsledku. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- si vytvořili pozitivní vztah k tržní ekonomice, 

- získali důvěru ve vlastní schopnosti, 

- porozuměli základním hodnotám a nedopouštěli se podvodů, 

- byli ochotni se stále ve svých odborných dovednostech a 

  znalostech zdokonalovat. 

Strategie výuky Předmět se vyučuje v 1. až 3. ročníku v rozsahu 8 hodin ročně. 

Výuka je zaměřena prakticky. Učivo každého tematického 

celku je doplňováno příklady a dílčími úkoly, které žáci řeší. 

Učí se pracovat s odbornou literaturou, daňovými přiznáními. 

Využívá se frontální i skupinová výuka formou konzultací. 

Uplatňuje se týmová práce při řešení náročných úkolů. Žáci se 

učí pracovat také samostatně při zpracování podnikatelského 

záměru.  

Kritéria hodnocení žáků Hodnocení žáků vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání 

žáků SŠ Rokycany. Žáci se hodnotí z písemného projevu, 

výpočtů, vyplňování daňových přiznání, sestavení 

podnikatelského záměru. Sleduje se odborná správnost, 
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porozumění ekonomickým pojmům, logické myšlení, jazykové 

vyjadřování. Hodnotí se schopnost aplikovat učivo v rámci 

jednotlivých témat a předmětů. Hodnotí se schopnost 

samostatného úsudku, pečlivost při řešení úloh a samostatnost. 

Hodnoceny jsou také samostatné domácí práce, práce během 

zkoušení a referáty. 

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, 

vypracovávají podnikatelský záměr, vypočítávají mzdy 

zaměstnanců, apod. 

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.. 

Matematická a finanční gramotnost – při výpočtech žáci 

aplikují základní matematické postupy (výpočty odpisů, mezd, 

daní aj.). 

Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi 

– při zpracování zadaných úkolů využívají internet a odbornou 

literaturu. 

Komunikativní kompetence – předmět podporuje komunikační 

dovednosti včetně dovednosti diskutovat a argumentovat (např. 

řešení problému financování podnikatelské činnosti). 

Kompetence k celoživotnímu učení – žáci umí vyhodnocovat 

výsledky a stanovovat cíle dalšího vzdělávání. 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – s tímto tématem se žáci 

seznamují např. v učivu daně, daňová přiznání atd.. 

Člověk a životní prostředí – žáci používají metody výpočtu 

materiálové bilance, normování zásob, opotřebení 

dlouhodobého majetku apod. 

Člověk a svět práce – žáci se seznamují s výpočtem mezd, 

sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem i 

zaměstnavatelem 

Informační a komunikační technologie – využívání výpočetní 

techniky během výuky, vyhledávání informací prostřednictvím 

internetu. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník        Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- rozliší oběžný a dlouhodobý  

  majetek a jeho strukturu 

-  určí příslušný doklad k evidenci  

  majetku 

 1. Struktura majetku a  evidence majetku     
- rozdělení a charakteristika majetku 

- doklady pro evidenci zásob  a   

  dlouhodobého majetku 

1 
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- popíše náležitosti inventární karty,  

- popíše náležitosti příjemky, skladní  

  karty a výdejky zásob. 

- určí spotřebu materiálu při výrobě 

- sestaví materiálovou bilanci zásob 

- normuje zásoby 

- vypočte plánovanou spotřebu  

  materiálu a z bilanční rovnice   

  stanoví potřebu nákupu 

- stanoví výstupní ceny při oceňování 

  vyskladňovaných zásob 

2. Plánování zásob 

    - materiálová bilance 

    - časová norma zásob 

    - optimalizace zásob a zjištění potřeby    

     nákupu 

    - metody oceňování vyskladňovaných  

       zásob – FIFO, aritmetické průměry 

2 

- sestaví kalkulační vzorec 

- pro výpočet ceny používá různé  

  druhy kalkulace  

- volí správné metody tvorby ceny  

  pro různé obory podnikání 

- vypočte podle kalkulačního vzorce 

celkové náklady a cenu výrobku 

3. Kalkulace, cena 

    - kalkulační vzorec 

    - druhy kalkulace 

    - výpočet ceny, metody stanovení ceny 

1 

- vypočítá časový fond nutný k    

  výrobě 

- vyjádří kapacitu výrobního zařízení 

- vypočítá výrobní kapacitu,  

  ukazatele úrovně hospodaření a  

  komentuje výsledky 

- vypočítá daňové odpisy zvolenou  

  metodou odpisování 

- stanoví oprávky, zůstatkové ceny  

  DM 

- správně volí sazby a koeficienty pro 

  vstupní a zvýšenou cenu odpisování 

4. Hospodaření s dlouhodobým majetkem  

    - lineární metody odpisování 

    - zrychlená metody odpisování 

    - odpisy, oprávky, zůstatkové ceny 

    - hospodaření s dlouhodobým majetkem a   

      výrobní kapacita 

    - časový fond 

      

2 

- orientuje se v mzdových a 

platových tabulkách 

- vypočítá normu času a množství 

5. Odměňování zaměstnanců 

   - mzdový tarif 

   - platový tarif 

   - norma času, norma množství 

   - výpočet hrubé mzdy 

1 

- na příkladech rozliší jednotlivé   

druhy nákladů a  výnosů 

- vypočítá výsledek hospodaření  

- rozdělí zisk v jednotlivých formách  

  podnikání, popř. navrhne úhradu  

  ztráty 

6. Výsledek hospodaření 

    - náklady, výnosy 

    - výsledek hospodaření 

    - bod zvratu 

    - rozdělení zisku u podnikatelských  

      subjektů různých forem 

1 
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2. ročník         Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

- vypočítá zálohy na odvod daně  

  příjmu FO 

- vypočítá a vyplní daňové přiznání  

  daně z příjmu FO 

- vypočítá DPH – odvod a nadměrný  

  odpočet a vyplní daňové přiznání 

- stanoví výši daně z nemovitosti,  

  dědické … a podá daňové přiznání 

- vypočítá spotřební daň u  

  jednotlivých druhů zboží této daně 

1. Daňová přiznání 

    - daň z příjmu fyzických osob –  

      zaměstnanec, podnikatel 

- soc. a zdrav. poj. podnikatele 

- daň z přidané hodnoty 

- silniční daň 

- daň z nemovitosti, dědická … 

- spotřební daň 

- daňová přiznání 

4 

- volí obchodní činnost a právní  

  formu podnikání  

- rozliší výhody a nevýhody  

  jednotlivých forem podnikání 

- sestaví zakladatelský rozpočet 

- volí správnou metodu při průzkumu 

  trhu 

2.  Příprava podnikatelského záměru 

     - volba obchodní činnosti 

     - volba právní formy podnikání 

     - volba obchodního názvu 

     - sestavení zakladatelského rozpočtu 

     - průzkum trhu 

     - zajištění možností celostátní a regionální 

       podpory malého a středního podnikání 

2 

- popíše podmínky provozování  

  živnosti, potřebné doklady a postup   

  ohlášení živnosti 

- ohlásí vznik živnosti 

- požádá o zápis do obchodního  

  rejstříku 

- registruje se jako plátce daní 

- zajistí finanční prostředky pro  

  podnikání (vlastní, cizí zdroje) 

 

3. Založení podniku 

    - ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi 

    - zápis do obchodního/ živnostenského   

      rejstříku 

    - podnikatelské pojištění 

    - registrace u správce daní 

    - zajištění finančních prostředků 

     

2 

 

3. ročník                                                                                           Počet hodin: 8 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- rozliší firemní dokumentaci a její  

  náležitosti 

- vede pohovory při přijímání  

  zaměstnanců, organizuje další  

  vzdělávání zaměstnanců, používá  

  stimulační nástroje 

- charakterizuje základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

1. Založení podniku 

    - zajištění provozních prostor, strojů a  

      zařízení 

    - vybavení a uspořádání pracoviště 

    - vybavení podniku dokumentací 

    - vypracování organizačního a pracovního  

      řádu 

- přijímání pracovníků (nábor  

      zaměstnanců, posuzování žádosti o  

      zaměstnání, vedení pohovoru, organizace 

      vzdělávání zaměstnanců, stimulování  

      zaměstnanců) 

2 
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- provádí marketingový průzkum trhu 

- stanoví ceny svých výrobků nebo  

  služeb 

- volí správnou metodu stanovení  

  ceny 

- využívá média v rámci propagace  

  podniku 

2. Marketing 

    - provedení marketingového průzkumu 

    - předběžná kalkulace a cenové nabídky 

    - stanovení ceny výrobku nebo služby 

    - propagace podniku 

1 

- vypracuje podnikatelský záměr ve  

  zvoleném oboru a formě podnikání 
3. Vypracování podnikatelského záměru  5 

 

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

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

 

Vypracovala: Ing. Eliška Kantárová, Ing. Jitka Honzů 
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Název ŠVP: PODNIKÁNÍ 

Forma vzdělávání: dálková 

Počet hodin celkem: 60 – 80 hodin 

Platnost od: 1. 9. 2018 

 

Učební osnova předmětu 

 

ODBORNÁ PRAXE 
 

Obor vzdělání nástavbového studia 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu Odborná praxe žáků  rozvíjí praktické činnosti žáků vycházející 

ze vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP ekonomika, 

právo, účetnictví a daně, písemná a ústní komunikace. 

Realizována bude na smluvních pracovištích všech forem 

podnikání, jejich hlavní činnost by měla navazovat na vzdělání 

žáků v předchozím studiu tříletého oboru vzdělání /např. 

prodavač bude vykonávat praxi v obchodní společnosti/.  

Charakteristika učiva Žáci si v rámci odborné praxe ověřují znalosti, které získali 

v celém svém dosavadním studiu předmětech účetnictví, právo, 

ekonomika a učí se je aplikovat na řešení konkrétních úkolů. 

Odborná praxe se uskuteční výhradně na smluvních 

pracovištích, které si žák zajistí samostatně, v případě, že tak 

neudělá, bude mu pracoviště přiděleno.Žákovi může být uznána 

odborná praxe na základě potvrzení od zaměstnavatele, tzn. Žák 

vykonává druh pracovní činnosti, která je obsažena v odborné 

praxi. 

Výsledky vzdělávání v oblasti 

citů, postojů, hodnot a 

preferencí  

Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků k sobě,  

svému okolí  i pracovním činnostem, ve kterých dokážou  

získané kompetence uplatňovat. Žáci poznají pracovní činnosti 

konkrétní organizace nebo firmy v průběhu dvou po sobě 

jdoucích pracovních týdnů a osvojí si zásady práce v kolektivu. 

Strategie výuky Metody a formy  

- metoda činnostně zaměřeného vyučování: pozorování, 

poznávání, porovnávání 

- důraz na motivační činitele: řešení konfliktů 

- výklad, demonstrace s výkladem, individuální  

      vyučování 

Kritéria hodnocení žáků Vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků školy, tzn.    

 pětistupňové klasifikace: 

- žáci jsou hodnoceni průběžně – za jednotlivé vykonané    

  úkoly nebo za celý pracovní den  

Přínos vyučovacího předmětu 

k rozvoji klíčových 

kompetencí a aplikaci 

průřezových témat 

Žáci si na konkrétních pracovních činnostech ověří svoji 

způsobilost k výkonu zvoleného povolání. 

Z hlediska klíčových kompetencí jsou žáci vedeni především: 

- ke komunikativním kompetencím - zejména umět se    

  vyjadřovat přiměřeně situaci, společenskému postavení 

- k personálním a sociálním kompetencím – zejména umět  
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  se začlenit do kolektivu lidí, spolupracovat s druhými lidmi      

- k řešení problémů  – zejména umět rozpoznat problém,  

  zvažovat možnosti řešení problémů apod. 

- k matematické a finanční gramotnosti – správně používat  

   pojmy kvantifikujícího charakteru, využívat a vytvářet formy 

   grafického znázornění, orientovat se v zásadách účetnictví,  

   provést reálný odhad výsledku 

- ke kompetenci využívat prostředky informační technologie 

   a pracovat s informacemi - žáci jsou vedeni k tomu, aby se  

   dokázali prakticky orientovat ve svém oboru (vyhledávání  

   pomocí internetu) 

- ke kompetenci pracovního uplatnění a podnikání – zejména   

  na trhu práce, aby si osvojovali základní vědomosti a  

  dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských  

  aktivit 

Průřezová témata 

Průřezová témata jsou začleňována do výuky průběžně ve 

spolupráci s teoretickým vyučováním 

- Občan v demokratické společnosti a Člověk a svět práce se 

prolínají zejména tématickými celky, které se 

zabývají technologickými postupy a komunikativními 

dovednostmi (např. práce a mzdy, odvody, daně) 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali uplatňovat 

teoretické znalosti z výuky v praktických   dovednostech 

(např. ukončení a navázání pracovního poměru, 

druhy pracovního poměru ) 

- Člověk a životní prostředí se objevuje v tématech příprava 

zboží k prodeji a manipulace se zbožím (třídění obalů) 

- Informační a komunikační technologie se objevuje při 

vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací 

 

 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník                                                                                           Počet hodin: 60 - 80 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák/žákyně 
- orientuje se v uspořádání pracoviště 

- uplatňuje prostředky verbální i 

  neverbální komunikace 

- jedná podle zásad společenského 

  chování a profesního vystupování 

- zpracovává písemnosti a tabulky 

1. Blok  

    - BOZP 

    - interpersonální komunikace a  

      společenský styk 

    - zpracování písemností na PC a práce s    

      nimi   

     10 - 15 

- správně používá a aplikuje 

  základní ekonomické pojmy 

- rozlišuje právní formy podnikání 

- chápe vztah prodeje a marketingu 

  význam tvorby cen 

2. Blok 

    - trh a jeho člení, nabídka, poptávka,    

      cena  

    - právní formy podnikání  

    - hlavní činnosti podniku 

     20 - 30 
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- orientuje se v základní úpravě 

  mzdových předpisů 

- vyčíslí základní mzdu, vypočítá 

  zdravotní a sociální pojištění 

    - marketing a prodejní činnosti  

    - mzda, zdravotní a sociální pojištění 

- rozlišuje základní pojmy v 

  účetnictví – účetní jednotka a účetní 

  období 

- orientuje se v náležitostech vedení 

  daňové evidence 

- účtuje na pokladně na základě 

  příjmových a výdajových dokladů, 

- vyhotoví příjmové a výdajové 

  doklady 

- orientuje se v  bezhotovostních 

  platbách za zboží a služby, ovládá 

  vystavení dokladů s nimi 

  spojenými 

- účtuje o materiálu a výrobcích, 

  vyhotoví příjemku, výdejku, 

  skladní kartu 

3. Blok 

    - vymezení účetnictví a daňové evidence,                                   

      účetní doklady a knihy, třídění a      

      vyhotovování účetních dokladů 

    - peněžní prostředky 

    - dlouhodobý majetek 

    - zásoby – členění, účtování, oceňování 

    - pohledávky a závazky, charakteristika a  

      členění závazků, pohledávky a závazky    

      z obchodního styku, pohledávky a  

      závazky vůči zaměstnancům, pohledávky  

      a závazky vůči finančnímu úřadu 

    - inventarizace majetku a závazků 

    - účetní uzávěrka      

    30 - 35 

 

Vypracovala: Bc. Dagmar Kfelířová  
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AUTORSKÝ KOLEKTIV 
 

Koordinátor:                                 Ing. Eva Koutská 

 

Vedoucí týmu:                                 Ing. Eva Hrubá, Ing. Eliška Kantárová 

 

Jednotlivé části vypracovali:       Ing. Eva Hrubá, Ing. Eliška Kantárová, Ing. Markéta   

       Šlegelová, Mgr. Václav Nový, Mgr. Lukáš Houdek,  

 Mgr. Daniela Kellnerová, Mgr. Alžběta Balounová,  

Bc. Dagmar Kfelířová, Mgr. Šárka Šauflová, 

 PaedDr. Milan Vít, Mgr. Jana Rybová, Mgr. Alena 

Šamanová, Mgr. Ing. Jitka Spalová, Ing. Jitka Honzů, 

Mgr. Marie Rambousková,  Mgr. Miloslav Drnec  

 

Technické zpracování:                       Ing. Miroslav Čejka 
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Příloha č. 1 – Školní řád SŠ, Rokycany, Jeřabinová 96/III 

 

 

 

 

 

  


