Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí,
Komenského 873

Školní vzdělávací program

Podnikání
64-41-L/51

Platný od 1. 9. 2017

Verze 2

Mgr. Yvona Bůžková
ředitelka školy

Obsah
1. Identifikační údaje .................................................................................................................. 2
2. Charakteristika vzdělávacího programu ............................................................................. 3
2.1. Identifikační údaje oboru ............................................................................................ 3
2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu ....................................................... 3
2.3. Charakteristika školy ................................................................................................... 7
2.4. Profil absolventa .......................................................................................................... 8
2.5. Podmínky realizace ŠVP ........................................................................................... 13
2.6. Spolupráce se sociálními partnery............................................................................. 14
2.7. Začlenění průřezových témat .................................................................................... 15
3. Učební plán ...................................................................................................................... 20
3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP ......................................... 20
3.2. Přehled využití týdnů ................................................................................................ 21
4. Učební osnovy .................................................................................................................. 21
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace .......................................................................... 21
4.2. Společenskovědní vzdělávání ................................................................................... 84
4.3. Matematické vzdělávání ............................................................................................ 93
4.4. Vzdělávání pro zdraví ............................................................................................. 107
4.5. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích .................................. 121
4.6. Odborné vzdělávání ................................................................................................. 135
5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy............................................................................ 196

1. Identifikační údaje
Předkladatel:
název školy Vyšší odborná škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště
REDIZO
60884690
IČ
adresa školy Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Mgr. Yvona Bůžková
ředitel
Ing. Petrláková Iva
kontakty
494323741
telefon
petrlakova@szeskostelec.cz
e-mail
www.szeskostelec.cz
www
fax
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Zřizovatel
Název
IČ
Kontakt
Adresa
Telefon
Fax
Email
WWW

KÚ Královéhradeckého kraje

Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03
+420 495 817 111
posta@kr-kralovehradecky.cz
http://www.kr-kralovehradecky.cz

2. Charakteristika vzdělávacího programu

2.1. Identifikační údaje oboru
Podnikání
název oboru
64-41-L/51
kód
stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
2
délka studia
forma studia denní forma vzdělávání
Platnost verze 2 : Od 1.9.2017

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Identifikační údaje oboru
název oboru Podnikání
kód 64-41-L/51
stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia 2 roky
forma studia denní forma vzdělávání
platnost verze 1: od 1. 9. 2011
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Název ŠVP: Podnikání -2letá nástavba
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 2 roky denní studium
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
Celkové pojetí vzdělávání
ŠVP vychází ze skutečnosti, že vzdělávání má připravovat mladého člověka pro život a pro
úspěšné uplatnění ve společnosti s možností navázání na tříleté odborné učiliště ukončené
závěrečnou zkouškou. Vzdělávání se během času neustále přizpůsobuje potřebám společnosti
– proto chápeme školní vzdělávací program jako „živý“ dokument, jenž se může postupně
měnit a zajistí srovnatelnou úroveň vzdělání.
Charakteristika školního vzdělávacího programu
Popis celkového pojetí vzdělávání
Škola vychovává absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně
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vzdělávacího procesu je pozornost věnována komplexnímu působení na osobnost
žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby,
kulturní a sportovní činnost.
Zvýšený důraz bude kladen i na uplatnění aktivizačních a motivačních metod výuky,
např. hromadné, skupinové a individuální diskuze; veřejné prezentování výstupu žáku
formou referátu, seminárních prací, cvičení a úkolu; uplatňování projektové metody
výuky apod.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se nejvíce promítne do celkového provozu
školy (třídenní komunálního odpadu, šetrné zacházení s energiemi a materiálem, péče
žáků o zeleň a okolí školy). Environmentální výchova a vzdělávání má úzkou vazbu
nejen na odborné předměty, ale stává se rovněž nedílnou součástí sportovních aktivit
a odborných exkurzí.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ
NADANÝCH
Dle dodatku k RVP s účinností od 1.9.2017
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, bezplatné poskytování
podpůrných opatření. Dodržení požadavků na zdravotní způsobilost uchazečů dle
nařízení vlády 211/2010 Sb.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti
stupňů.
Podpůrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského
zařízení a nemají normovanou finanční náročnost. Podpůrná opatření druhého až pátého
stupně může škola nebo školské zařízení uplatnit pouze s doporučením školského
poradenského zařízení (ŠPZ) a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného
zástupce žáka. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1
vyhlášky č. 27/2016 Sb.3 (dále jen vyhláška). Různé druhy nebo stupně podpůrných opatření
lze kombinovat za podmínek daných ŠZ a vyhláškou.
diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při organizaci činností
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou poskytována podpůrná opatření, uvedená
v plánu pedagogické podpory (dále: PLPP). Žáci, kteří mají školským poradenským zařízením
přiznaná podpůrná opatření druhého a vyššího stupně, jsou vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu (dále: IVP). Při organizaci činností škola k těmto dokumentům u
konkrétních žáků přihlíží. Příslušné dokumenty (PLPP, IVP) jsou zpracovávány pod vedením
výchovného poradce. Vyučující jednotlivých předmětů zpracovávají příslušnou část
konkrétního plánu, kde kromě učiva, tematického plánu a časového harmonogramu uvádějí
metody a formy výuky. Tematické plány jednotlivých učebních předmětů schvalují příslušné
předmětové komise.
diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při stanovování forem i metod výuky
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou poskytována podpůrná opatření, uvedená
v plánu pedagogické podpory. Žáci, kteří mají školským poradenským zařízením přiznaná
podpůrná opatření druhého a vyššího stupně, jsou vzdělávání podle individuálního
vzdělávacího plánu. Škola k těmto dokumentům u konkrétních žáků přihlíží. Jednotliví
vyučující tedy v rámci možností u konkrétních žáků volí odpovídající metody a formy výuky
(viz výše).
reflektuje potřeby žáků
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Dle individuální situace a v odůvodněných případech, tj. u každého žáka podle přiznaných
podpůrných opatření. Ta jsou uvedena v konkrétním PLPP či IVP. Vyučující povzbuzují tyto
žáky při případných neúspěších, snaží se posilovat jejich motivaci k učení.
spolupracuje se sociálními partnery v regionu
Především v rámci organizace a realizace odborné praxe žáků. Sociálními partnery školy jsou
i rodiče, s nimiž škola běžně řeší případné zdravotní či učební obtíže žáků.
spolupracuje s úřady práce
Dlouhodobě spolupracujeme s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou (poradenská činnost
pro žáky, informace o případné neúspěšnosti žáků při hledání práce).
spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
Jednotliví pedagogičtí pracovníci jsou průběžně seznamováni s výstupy z pedagogickopsychologických poraden týkající se handicapovaných žáků. Na základě doporučení
školského poradenského zařízení jsou zpracovávány konkrétní IVP a plán pedagogické
podpory.
zohledňuje druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání
Plně respektujeme doporučení zaslaná školskými poradenskými zařízeními. Škola poskytuje
taková podpůrná opatření, aby žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zvládli odborné
vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonali maturitní zkoušku
Vzdělávání nadaných žáků
Je povinností školy vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků.
Výuka by měla podněcovat rozvoj potenciálu žáků včetně různých druhů nadání a být
zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet.
Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní
podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech
rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech. Za žáka mimořádně nadaného se pak považuje především žák, jehož rozložení
schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v
jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo
sociálních dovednostech.
Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání těchto žáků je třeba zejména:
povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat jejich motivaci k učení;
uplatňovat formativní hodnocení žáků;
poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních způsobů a postupů se zřetelem
k individuálním obtížím jednotlivců;
věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytváření pozitivního
klimatu ve třídě a ve škole;
spolupracovat s odbornými institucemi, tj. se ŠPZ a odbornými pracovníky školního
poradenského pracoviště, v případě potřeby také s odborníky mimo oblast školství
(odbornými lékaři nebo pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany žáka apod.);
spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, zejména s rodiči žáků (jak žáků se SVP
při řešení individuálních zdravotních či učebních obtíží žáků, tak s ostatními rodiči) a také se
základními školami, ve kterých žáci plnili povinnou školní docházku (zjistit, jaká podpora
byla žákovi poskytována na základní škole);
spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické části přípravy na povolání
(odborného výcviku, učební a odborné praxe) nebo při hledání možností prvního pracovního
uplatnění absolventů se zdravotním postižením; je vhodné seznámit zaměstnavatele, u něhož
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se bude realizovat praktická výuka žáků se SVP, a zejména instruktora dané skupiny se
specifiky vzdělávání těchto žáků a přístupu k nim;
realizovat další vzdělávání učitelů všech předmětů zaměřené na vzdělávání žáků se SVP (i
žáků nadaných) a uplatňování adekvátních metod a forem výuky, hodnocení a komunikace
s těmito žáky.
spolupracuje s volnočasovými organizacemi
Spolupráce s DDM v Kostelci n. O.
využívá soutěže/olympiády
Soutěže psaní na stroji (PC), jazykové olympiády
zadává specifické úkoly žákovi
Zadávání specifických úkolů se řídí zájmy ke studiu vysoce motivovaného žáka a odbornými
možnostmi příslušného vyučujícího.
zajišťuje spolupráci se školským poradenským zařízením
Jednotliví pedagogičtí pracovníci jsou průběžně seznamováni s výstupy z pedagogickopsychologických poraden.
zapojuje žáka do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
Škola motivované žáky zapojuje do soutěží a projektů. (SOČ)
Organizace výuky
Základním schématem organizace výuky je rozdělení předmětu na všeobecně
vzdělávací a odborné. Všeobecně vzdělávací předměty směřují k obecné vzdělanosti
a rozvoji klíčových kompetencí. Těžištěm odborných předmětů je praktická výuka
s návazností na teoreticky zaměřené části odborných předmětů, která vede k rozvoji
odborných kompetencí, tedy zvládnutí ekonomicko-administrativní agendy oboru.
V rozvrhu se teoretická a praktická výuka střídá tak, aby bylo dosaženo maximální
efektivity vzdělávacího procesu. Praktická a teoretická výuka je realizována během
týdne v odborných předmětech. Praktická výuka může být v rozvrhu řešena jako
vícehodinový blok. Nedílnou součástí praktické výuky je učební a odborná praxe.
Učební praxe je přímo rozvrhována v rámci speciálního odborného předmětu zaměřeného
výhradně na praktickou výuku (chod podniku).
Odbornou praxi si žáci sami individuálně zajišťují a organizují u jednotlivých firem v rozsahu
10 pracovních dní v termínu, který jim stanoví škole a je žákům včas oznámen.
Praxe bude probíhat v 1. ročníku na základě dohody s firmami. Průběh vykonané praxe
dokládají žáci potvrzením příslušného pracoviště. O průběhu praxe si žáci vedou
podrobné záznamy. Zde dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností
a výstupu. Na základě těchto záznamů žáci vypracují podrobnou zprávu (Deník praxe),
který odevzdají v elektronické nebo tištěné podobě do sedmi dnů po ukončení praxe.
Výsledky praxe jsou hodnoceny jednak firmou prostřednictvím dokumentu „Hodnocení
praxe“ a jednak hodnocením Deníku praxe vyučujícím. Obě známky jsou součástí hodnocení
odborného předmětu Chod podniku.
Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáku přispívá k dosažení výukových cílů a motivaci žáků. Pravidla
hodnocení prospěchu a chování, podmínky postupu do vyššího ročníku, možnosti opakování
ročníku, opravné a klasifikační zkoušky se řídí dle platného Klasifikačního řádu střední školy,
který vychází z platného Školního řádu střední školy. Prospěch a chování jsou
hodnoceny (klasifikovány) známkou a jsou plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu,
který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace.
Pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání (jsou součástí kapitoly 5).
Při hodnocení žáka se přihlíží k jeho možnostem, schopnostem a zdravotnímu
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oslabení nebo postižení.
Podmínky pro příjímání ke vzdělání
 jednotná kritéria přijímacího řízení jsou stanovena v souladu se zákonem c. 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
 úspěšné ukončení středního vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou
a výučním listem,
 splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností,
vědomostí a zájmu,
 v rámci přijímacího řízení jsou vyhodnoceny výsledky vzdělávání žáka/žákyně
na střední škole a výsledek přijímacích zkoušek z českého jazyka
 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru
stanovených vládním nařízením.
Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání
Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je
vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí
školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň
dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou

2.3. Charakteristika školy
Na základě rozhodnutí zřizovatele došlo k 1. 1. 2004 ke sloučení Centra odborné přípravy
chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156 s Vyšší odbornou
školou, Střední zemědělskou školou, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873, pod názvem
školy:Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad
Orlicí, Komenského 873.
Od roku 2012 nese škola název: Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné
učiliště chladící a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873.
Zařízení je dislokované na dvou místech a organizačně se člení na:
1. středisko střední odborné školy přírodovědného a technického vzdělávání
2. středisko dílen SOU chladicí a klimatizační techniky
Škola je tedy zaměřena na výuku přírodovědných a technických oborů.
Na středisku střední odborné školy se vyučují obory:
1. AGROPODNIKÁNÍ
2. EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY
3. PODNIKÁNÍ (2letá maturitní nástavba)
Zde probíhá i teoretická příprava pro technické obory.
Přírodovědné obory jsou čtyřleté a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Forma studia je denní.
Na středisku chladící a klimatizační techniky se vyučuje odborný výcvik pro technické obory.
1) ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - tříletý učební obor, denní
forma vzdělávání.
2) MECHANIK ELEKTROTECHNIK - dvouletý denní obor, nástavbový, ukončený
maturitní zkouškou (denní i dálková forma).
Do r. 2011 se obor Podnikání vyučoval pod oborovým číslem 64-41-L524 - dvouletý
maturitní obor.
Pro absolventy učebních oborů je vhodným doplňkem pro následné uplatnění na trhu práce.
Obsah vzdělávání vytváří předpoklady pro znalosti v samostatném podnikání, které jsou
nezbytné v orientaci daňové, administrativní a právní oblasti.
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Maturitní zkouška se skládá dle platných pravidel ze společné a profilové části, která obsahuje
praktickou zkoušku konanou písemnou formou a ústní zkoušku z odborných předmětů 1.
účetnictví a chod podniku, a 2. ekonomika podniku, právo a marketing a management.

2.4. Profil absolventa
Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent oboru Podnikání je připravován pro samostatnou podnikatelskou činnost nebo pro
práci na ekonomicko-administrativních pozicích v podniku odpovídajících
jeho středoškolské kvalifikaci (např. asistent/junior účetní, administrativní pracovník).
Portfolio absolventových kompetencí uplatnitelných v praxi je tvořeno zejména
dovednostmi a poznatky z ekonomické, účetní a daňové oblasti. Důraz je kladen na rozvíjení
komunikační a informační gramotnosti absolventa.
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a
administrativní činnosti, získá ucelený přehled v oblasti podnikání.
Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro
kterou se připravoval v předcházejícím učebním oboru.
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
• zná základní vztahy ve smíšené ekonomice a rozumí podstatě tržního
mechanismu
• uvědomuje si, že kvalita produktu je nástrojem posilování vlastní
konkurenceschopnosti a zvyšování podílu na trhu
• rozumí podstatě a principu podnikatelské činnosti
• zná právní formy podnikání včetně jiné než živnostenské formy podnikání
• zná obchodní společnosti a způsob jejich založení
• komunikuje s peněžními ústavy a využívá jejich služeb a produkty
• komunikuje se zákazníky a vyřizuje objednávky
• vyhotovuje a zpracovává účetní a daňové doklady
• eviduje stav majetku a závazků
• vede daňovou evidenci
• účtuje o majetku, závazcích, nákladech a výnosech v podniku s využitím
syntetických a analytických účtů
• provádí inventarizaci a sestavuje účetní uzávěrku
• zaznamenává účetní případy do účetních knih a výkazů
• provádí základní výpočty související se zásobami, mzdami, odvody sociálního
a zdravotního pojištění, účetními a daňovými odpisy
• zvažuje při plánování a posuzování efektivity výroby náklady, výnosy a zisk
• efektivně hospodaří s finančními aktivy a pasivy
• má základní přehled o daňové soustavě ČR
• provádí základní výpočty související s daňovou povinností podnikatele
• řeší pracovní problémy s využitím metod a nástrojů moderního managementu
• vypracuje jednoduchý podnikatelský záměr
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• navrhuje a provádí marketingový výzkum za účelem efektivního využívání
nástrojů marketingového mixu a formulování základní marketingové strategie
firmy
• využívá nástrojů marketingového mixu k zajištění odbytu svých produktů
• zná možnosti svého dalšího profesního vzdělávání a adaptuje se na měnící se
trh práce
• získává a vyhodnocuje informace o pracovních příležitostech v rámci ČR/EU
• zpracovává písemnosti související s hledáním nového uplatnění na trhu práce
v oboru
• dokáže využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb úřadu práce
a personálních agentur
• zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
• dodržuje a zná základní právní předpisy a zásady týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
• dokáže rozlišit různou právní sílu jednotlivých právních normativních aktů
• zná svá základní ústavní a občanská práva a povinnosti
• vyzná se v soustavě soudů ČR
• dovede hájit svá práva z pohledu spotřebitele i prodejce (poskytovatele služby)
• vyzná se v základních (pojmenovaných) smluvních vztazích a zná právní
prostředky zajištění závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů
• vyzná se v organizaci veřejné správy ČR
• rozliší podstatné náležitosti správního rozhodnutí
• vyzná se v problematice trestně-právní odpovědnosti občana a podnikatele
• uvědomuje si význam evropské integrace
• rozumí vztahu národního a evropského práva
• cítí úctu k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům,
• hledá v historii 20. století odpovědi především pro současnost
• kriticky přemýšlí o věcech kolem sebe
• uvažuje o problémech v širších souvislostech
• uvědomuje si možnosti participace na rozhodování i na životě celku
• respektuje a uplatňuje mravní principy
• systematicky pozoruje reakce, chování a jednání lidí v různých situacích
• sleduje aktuální politickou situaci
• dokáže zformulovat a obhájit svůj názor
• vyhledá a kriticky třídí získané informace
• je tolerantní, dokáže se podřídit i vést ostatní
• využívá své znalosti z oblasti pravopisu, lexikologie, morfologie a syntaxe
v praktickém životě
• uvědomuje si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní
uplatnění
• komunikuje v rámci základních témat v cizím jazyce, vyjmenuje si informace
a názory, vyjadřuje srozumitelně hlavní myšlenky, a to v projevech mluvených
i psaných
• efektivně pracuje s cizojazyčným textem
• pracuje se slovníky, příručkami a dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně
internetu, využívá práci s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka
i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností
• získává informace o zemích studovaného jazyka a získané poznatky využívá
ke komunikaci
• komunikuje v cizím jazyce na úrovni B1 podle Společného evropského rámce
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pro jazyky
• pracuje se standardním aplikačním programovým softwarem (textový,
tabulkový, grafický editor)
• využívá počítačovou síť a internet k elektronické komunikaci a vyhledávání
potřebných informací
• ovládá přesně a v přiměřené rychlosti klávesnici PC desetiprstovou hmatovou
metodou
• rozumí podstatě zásad pro tvorbu obchodní korespondence po formální
a stylizační stránce
• vypracuje písemnosti související s obchodním stykem, řízením podniku
a personální agendou
• stylizuje a upravuje osobní dopisy
• edituje dokumenty posílané elektronickou poštou
• vypracuje jednoduché propagační tiskoviny pro propagaci podnikatelské činnosti
• ovládá zásady manipulace s písemnostmi
• ovládá základní matematické operace
• aplikuje matematické vzorce v praktických úlohách v ekonomické a účetní praxi
• řeší samostatně zadané příklady
• řeší příklady s ekonomickou tématikou
• vyhledává a zpracovává údaje z médií, internetu a odborné literatury
• uvědomuje si důležitost ovládání matematických znalostí využitelných v dalších
oblastech lidské činnosti.
Vykonání maturitní zkoušky dle platných předpisů umožňuje absolventovi pokračovat ve
studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech.
Klíčové kompetence













znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný
studijní režim a podmínky
být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu
úspěšnosti učení
získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat
dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat
získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na
výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a
trhu práce
jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními
zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
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adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si
význam zdravého životního stylu
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů
a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
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.)
zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích
včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní
rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování
hodnot demokracie
jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu
uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických
skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
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zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových
civilizací

Odborné kompetence


























ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a
přesnosti
vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky
stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně
manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel
pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti
dokázali charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně
vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku
prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít
efektivní marketingovou strategii
orientovali se v problematice managementu a osvojili si základní manažerské
dovednosti
zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku
evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku
prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
prováděli základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku
prováděli mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění,
zálohy na daň z příjmů
vedli daňovou evidenci
účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku
prováděli účetní uzávěrku
sestavovali účetní závěrku
orientovali se v soustavě daní
stanovovali daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční
se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
vedli jednání s obchodními partnery
chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i
jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
podle příslušných norem
znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární prevence
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
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displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli
schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat
nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo
poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti
dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
efektivně hospodařili s finančními prostředky
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na životní prostředí

2.5. Podmínky realizace ŠVP
Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a
představuje jednu z forem vzdělávání dospělých.
Jeho cílem je rozvinout kompetence žáků, které získali ve tříletých vzdělávacích programech,
na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci.
Školní vzdělávací program je realizován ve vlastních prostorách školy (škola + součásti
školy), jejichž vlastníkem je zřizovatel školy, tj. Královéhradecký kraj. Škola je oprávněna je
využívat a spravovat na základě zřizovací listiny.
Jedná se o tyto prostory:
 budova školy - Havlíčkova 156 a Komenského 873, Kostelec nad Orlicí
 domov mládeže - Havlíčkova 171, Kostelec nad Orlicí
Výuka probíhá v kmenových (univerzálních) učebnách pro konkrétní třídy, v odborných
učebnách pro výuku specializovaných odborných předmětů, v tělocvičně a venkovním
víceúčelovém hřišti.
V budově školy se nachází i kabinety pro učitele.
Kmenové učebny jsou vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením. Odborné učebny
umožňují výuku specializovaných předmětů buď celé třídy, nebo jednotlivých skupin žáků.
Kapacitně, podle charakteru předmětů, odpovídají požadavkům BOZP.
Jde o následující odborné učebny:
 učebna pro výuku IKT a obchodní korespondence a praktické výuky
 tělocvična s venkovním víceúčelovým hřištěm
 učebna jazyků
Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou včetně data projektoru.
Praktické výuka zahrnuje:
 odbornou praxi, která je realizována formou externí odborné praxe ve spolupráci se
sociálními partnery.
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Odborná praxe žáků v těchto organizacích probíhá na základě smluvního vztahu, který se
uzavírá každoročně tak, aby případné oboustranné změny a požadavky mohly být ihned
aktualizovány.
 a učební praxi, která probíhá v odborných učebnách ve škole
Pro oblast Vzdělávání pro zdraví, škola využívá vlastní tělocvičnu s venkovním víceúčelovým
hřištěm. Tyto prostory jsou vybaveny potřebným nářadím a zařízením pro realizaci
jednotlivých témat tělesné výchovy. V době příznivých klimatických podmínek žáci navíc
používají venkovní hřiště s antukovým povrchem pro kolektivní sporty.
Význam pro uplatnitelnost absolventů ŠVP na trhu práce je také možnost získání řidičského
oprávnění v rámci školní autoškoly.
Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti,
především školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétní podmínky vzdělávání ve škole jsou dále stanoveny ve školním řádu školy, který je
každoročně aktualizován.
Při dalších činnostech, které probíhají mimo školu (praktické vyučování, tělovýchovné akce,
kurzy, exkurze, společenské akce apod.), jsou žáci zvlášť o zásadách BOZP instruováni
příslušnými vyučujícími, případně instruktory či dozorem a vlastnoručním podpisem stvrzují,
že byli s podmínkami bezpečnosti seznámeni.
ŠVP realizuje kolektiv pedagogických pracovníků školy.
Všichni pedagogové mají potřebnou odbornou kvalifikaci a i nadále si zvyšují své profesní
znalosti a dovednosti především v oblasti informačních a komunikačních technologií, jazyků
a specifické oblasti dle aprobací.
Personální podmínky:
Výuka je plně zajišťována kvalifikovanými učiteli s potřebnou aprobací pro výuku všeobecně
vzdělávacích předmětů.
Odborné předměty vyučují učitelé odborných předmětů s vysokoškolským vzděláním
doplněným pedagogickým vzděláním. Většina učitelů odborných předmětů má předchozí
praxi v oboru. Učitelé si své vzdělání dále doplňují a rozšiřují na odborných seminářích,
školeních a kurzech.
Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojují do dalšího vzdělávání ve svém oboru a především
v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Organizační podmínky
Výuka podle tohoto ŠVP je zajišťována v rámci týdenní výuky tj. 5 pracovních dnů.
Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru není
požadováno.
Materiální podmínky:
Škola disponuje vybavenými učebnami s data projektory se stálým připojením na internet, což
zajišťuje sledování aktuálních změn v oblasti ekonomiky, daní, práva a účetnictví. V rámci
výukového účetního programu MONEY je umožněno vypracovávat účetní, ekonomické a
korespondenční dokumenty, prakticky vyučovat daňovou evidenci i účetnictví.
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání:
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i vzdělávání, požární ochrany a hygieny
práce je neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování.
Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti,
především školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.6. Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce se sociálními partnery
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Při tvorbě ŠVP jsme zahájili spolupráci s firmami zaměřenými na podnikání, vedení
účetnictví a firmy - fyzické osoby a právnické osoby, které jsou schopny a ochotny studentům
poskytnout základní praktické informace z oblasti podnikání, vedení účetnictví, dokladové
evidence, skladové evidence atd., především v okolí Kostelce nad Orlicí popřípadě bydliště
žáků. Vedoucí pracovišť, kteří jsou instruktory našich žáků na individuálních praxích, mají
možnost přímo v provozech posoudit znalosti a dovednosti těchto žáků získané v průběhu
studia na škole.
Jde o významnou zpětnou vazbu. Vedoucí pracovišť jsou schopni v průběhu týdenního
pobytu na konkrétním pracovišti vybraného podniku dostatečně poznat získané kompetence
studentů a upozornit na případné nedostatky ve vzdělávání žáků na škole. Tito vedoucí se
věnují v týdnu vždy maximálně dvěma žákům školy a tak mají dostatečný prostor pro
posouzení jejich znalostí a dovedností a také k rozšiřování jejich kompetencí.
Škola tak může reagovat na podněty z pracovišť praxe a napravovat tak možné nedostatky v
praktické i teoretické výuce. Při tvorbě ŠVP jsme ve velké míře využívali poznatky a náměty
právě z pracovišť praktického vyučování, kde studenti absolvují týdenní individuální praxe.
Zpětná vazba je zajištěna vyplněním tzv. Hodnocení žáka (vyplní instruktor - hodnocení žáka
po dobu praxe), které studenti po ukončení odborné praxe odevzdají společně s deníkem
praxe, odbornému učiteli předmětu Chod podniku.
Cílem výuky žáků studijního oboru podnikání je především úspěšné uplatnění absolventů v
praxi, takže tyto informace mají nezastupitelnou hodnotu. Je důležité, aby žáci, kteří nastupují
na individuální praxe, měli již základní vědomosti a dovednosti, získané ve školní výuce. Na
příslušném pracovišti praxe si je následně ověří a zdokonalí a budou schopni uplatnit je
případně v rámci soukromého podnikání.
Škola zabezpečuje individuální odborné praxe a jejich obsah na následujících pracovištích:
(mění se dle individuálního výběru žáků)
Například:
Tejkl s.r.o. Kostelec nad Orlicí
HAUK s.r.o. Police nad Metují
ESAB s.r.o. Vamberk
Město Vamberk
Město Kostelec nad Orlicí, a další.

2.7. Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
integrace ve výuce
1. ročník

Český jazyk a estetika
komunikační a slohová výchova, komunikační situace, estetické
vzdělávání - literatura a ostatní druhy umění, estetické vzdělávání vývoj české a světové literatury, kultura, kulturní instituce
Anglický jazyk
opakování ze SOU
Německý jazyk
opakování ze SOU, Řečové dovednosti,tvoření množného čísla
podstatných jmen, předložky se 3. a 4.pádem , slovesa s předponami ,
způsobová slovesa, minulý čas , předložky pojící se s 3. nebo
4.pádem , souvětí podřadné
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NJ konverzace
Komunikace v každodenním životě, Řečové rituály, Komunikační
technologie, Ekologie kolem nás, Čtení a popisy obrázků
Základy společenských věd
Československá a česká společnost ve 20. století, Praktická filosofie ,
Psychologie, člověk jako osobnost
Tělesná výchova
Košíková , Gymnastika , Florbal , Kopaná
Informační a komunikační technologie
Základy výpočetní techniky, Internet, Multimedia, Počítačové sítě
Ekonomika
Základy ekonomiky, Podstata fungování tržní ekonomiky,
Hospodářský proces, Personalistika, Hospodaření podniku
Účetnictví
Právní úprava účetnictví a daňové evidence, Účetní dokumentace ,
Daňová evidence, Krátkodobý finanční majetek
Písemná a ústní komunikace
Základy psaní na klávesnici
Právo
Základní pojmy , Ústavní právo, Pracovní právo, Občanské právo,
Obchodní právo
Chod podniku
souvislá individuální odborná praxe
2. ročník

Český jazyk a estetika
slovní zásoba, základní terminologie, komunikační a slohová
výchova, komunikační situace , práce s textem a získávání informací,
práce s literárním textem , kultura a kulturní instituce
Německý jazyk
sloveso werden, účelové věty , préteritum, časové věty , Tematické
okruhy, budoucí čas, , tázací zájmena , konjunktivII,vztažné věty ,
trpný rod , složená podstatná a přídavná jména , Poznatky o zemích
NJ konverzace
Události v Česku a Německu, Člověk ve světě fantazie, Německy
mluvící země, Německá literatura a reálie, Česká republika
Základy společenských věd
Svět a československá a česká společnost ve 20. stol. , Soudobý svět a
česká společnost na prahu 21. století, Psychologie práce
Tělesná výchova
Volejbal, Košíková, Gymnastika, Florbal, Úpoly, Kopaná
Informační a komunikační technologie
Tvorba www stránek , Internet
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Ekonomika
Hospodářská politika státu, Finanční trh , Daňový systém
Písemná a ústní komunikace
Zpracování písemností , Komunikace
Právo
Finanční právo
Chod podniku
Projekt zakládání firmy
Marketing a management
Management
Člověk a životní prostředí
integrace ve výuce
1. ročník

Český jazyk a estetika
komunikační a slohová výchova, komunikační situace , estetické
vzdělávání - literatura a ostatní druhy umění , estetické vzdělávání vývoj české a světové literatury , práce s literárním textem , kultura,
kulturní instituce
NJ konverzace
Komunikace v každodenním životě, Řečové rituály , Komunikační
technologie , Ekologie kolem nás , Čtení a popisy obrázků
Základy společenských věd
Psychologie, člověk jako osobnost
Matematika
Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry , Shrnutí a
prohloubení základních poznatků z geometrie , Lineární rovnice a
nerovnice a jejich soustavy , Kvadratická rovnice a nerovnice ,
Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické
rovnice , Planimetrie - Shodná a podobná zobrazení v rovině ,
Posloupnosti
Tělesná výchova
Zdravý životní styl , Bezpečí člověka , Úpoly
Informační a komunikační technologie
Hardware PC
Ekonomika
Hospodářský proces

2. ročník

Český jazyk a estetika
slovní zásoba, základní terminologie , komunikační a slohová
výchova, komunikační situace , práce s textem a získávání informací ,
práce s literárním textem , kultura a kulturní instituce
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NJ konverzace
Události v Česku a Německu , Německy mluvící země , Německá
literatura a reálie , Česká republika
Základy společenských věd
Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století , Psychologie
práce
Matematika
Goniometrické rovnice a nerovnice, Trigonometrie obecného
trojúhelníku, Stereometrie, Kombinatorika, Pravděpodobnost,
Statistika, Vektorová algebra, Analytická geometrie v rovině,
Analytická geometrie v prostoru, Analytická geometrie kvadratických
útvarů v rovině
Tělesná výchova
Atletika
Ekonomika
Hospodářská politika státu
Chod podniku
Projekt zakládání firmy
Informační a komunikační technologie
pokrytí předmětem
Informační a komunikační technologie
integrace ve výuce
1. ročník

Český jazyk a estetika
jazyková kultura , vývojové tendence spisovné češtiny , zvukové
prostředky a ortoepické normy , slovní zásoba, terminologie , syntax,
tvorba komunikátu , zdokonalování znalostí v českém pravopisu ,
komunikační a slohová výchova, komunikační situace , grafická a
formální úprava textů , práce s textem a získávání informací ,
estetické vzdělávání - literatura a ostatní druhy umění , estetické
vzdělávání - vývoj české a světové literatury , práce s literárním
textem , kultura, kulturní instituce
Anglický jazyk
opakování ze SOU
Německý jazyk
opakování ze SOU , přítomný čas nepravidelných sloves , předložky
se 3. a 4.pádem , minulý čas , způsobová slovesa, rozkazovací způsob
NJ konverzace
Komunikace v každodenním životě , Řečové rituály , Komunikační
technologie , Ekologie kolem nás
Základy společenských věd
Praktická filosofie , Psychologie, člověk jako osobnost
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Matematika
Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry , Shrnutí a
prohloubení základních poznatků z geometrie , Lineární funkce ,
Kvadratická funkce , Prohloubení poznatků o funkcích, vlastnosti
funkcí , Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a
logaritmické rovnice
Tělesná výchova
Aerobic a kondiční cvičení
Informační a komunikační technologie
Hardware PC , Software PC- operační systém , Internet , Počítačová
grafika , Multimedia , Textové procesory , Tabulkové procesory ,
Počítačové sítě , Viry a antivirové zabezpečení PC
Ekonomika
Personalistika , Hospodaření podniku
Účetnictví
Účetní dokumentace , Daňová evidence
Písemná a ústní komunikace
Základy psaní na klávesnici
Chod podniku
souvislá individuální odborná praxe
2. ročník

Český jazyk a estetika
jazyková kultura , zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka ,
slovní zásoba, základní terminologie , syntax, tvorba komunikátu ,
zdokonalování znalostí pravopisu , komunikační a slohová výchova,
komunikační situace , grafická a formální úprava textů , práce s
textem a získávání informací , estetické vzdělávání - literatura a
ostatní druhy umění , práce s literárním textem , kultura a kulturní
instituce
Anglický jazyk
Jazykové prostředky
Německý jazyk
Jazykové prostředky, stupňování přídavných jmen , sloveso werden,
účelové věty , Tematické okruhy, budoucí čas, , tázací zájmena ,
vazby sloves, zájmenná příslovce , trpný rod , konjunktiv I , Poznatky
o zemích
NJ konverzace
Události v Česku a Německu , Člověk ve světě fantazie , Německy
mluvící země , Německá literatura a reálie , Česká republika
Základy společenských věd
Svět a československá a česká společnost ve 20. stol. , Soudobý svět a
česká společnost na prahu 21. století , Psychologie práce
Matematika
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Goniometrické funkce a jejich vlastnosti , Statistika
Tělesná výchova
Dechová cvičení
Informační a komunikační technologie
Textové procesory , Tabulkové procesory , Algoritmizace ,
Prezentace , Databáze , Tvorba www stránek , Internet
Ekonomika
Hospodářská politika státu , Finanční trhy , Daňový systém
Účetnictví
Materiálové zásoby
Písemná a ústní komunikace
Zpracování písemností , Komunikace
Chod podniku
Projekt zakládání firmy
3. Učební plán

3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
ŠVP - Podnikání

Oblast
Jazykové vzdělávání a
estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Ekonomika a právo

Účetnictví a daně
Písemná a ústní
komunikace
Společenskovědní
vzdělávání
Matematické vzdělávání
Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích
Celkem

1 rok

2 rok

celkem

disponib.

5

5

10

5

3
2
2
3
2

3
2
2
3
1

6
4
4
6
3

2
3

1

1

2

3
2

3
2

6
4

Obchodní komunikace
Základy společenských

2

3

5

2

1

3

2

Matematika
Seminář z matematiky

4
0

4
1

8
1

5
1

IKT
Informační a
komunikační technologie

1

1

2

0

13 předmětů

32

32

64
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předmět
ČJLE
Český
jazyk,literatura,estetika
AJ/NJ Cizí jazyk
AJK/NJK Cizí jazyk-konverzace
TV
Tělesná výchova
EK
Ekonomika
Pr
Právo
MaM
Marketing a
management
ÚCE
Účetnictví
ChoP
Chod podniku (praxe)
ObK
ZSV
věd
Mat
SMat

1
1
1

Pozn.:počet hodin týdně
CHoP 1.ročník 2týdenní souvislá odborná praxe ve firmě na základě dohody (v období maturit třídy 2.M)
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2.ročník 2hodiny týdně učební praxe, praktické činnosti v rámci předmětů EK a UĆE-rozvrhová

3.2. Přehled využití týdnů

Činnost
Výuka dle rozpisu učiva (celkem týdnů)

1.ročník
34

Z toho: odborné exkurze , praxe
studijní volno před matur. zkouškou
maturitní zkouška
ostatní prázdniny, svátky

2

4

CELKEM TÝDNŮ

40

2.ročník
29
1
1
3
4
38

Celkem
64
3
1
4
10
78

4. Učební osnovy

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
4.1.1. Český jazyk a estetika
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem
jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka
jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na
21

základě jazykových a slohových znalostí. Tohoto cíle však nelze dosáhnout pouze na základě
nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na předchozí výuku ve tříletých učebních
oborech.
Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení
tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti
jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se
srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;
− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem
s ohledem na jejich uživatele;
− chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
Součástí jazykového vzdělávání je i estetické vzdělávání.
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke
kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Má
nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na
to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním
hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot
pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické
vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Tohoto cíle však
nelze dosáhnout pouze na základě nástavbového studia, nýbrž uplatněním návaznosti na
předchozí výuku ve tříletých učebních oborech.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i
k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu
slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s
texty a učitelem i mezi žáky navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;
− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;
− chápali význam umění pro člověka;
− správně formulovali a vyjadřovali své názory;
− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen
pozitivní vztah;
− získali přehled o kulturním dění;
− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.
Předmět je vyučován v rozsahu 10 hodin týdně za celou dobu studia, první ročník 5 hodin a
druhý ročník také 5 hodin, z celkového počtu je 5 hodin disponibilních
1. ročník, 5 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
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vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních
světových civilizací
(navázáno v RVP na: vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a
ostatních světových civilizací)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
(navázáno v RVP na: 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.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))

JAZYKOVÁ KULTURA

výstupy

učivo

Jazyková kultura
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
 vývoj jazyka od počátků k dnešku
uměleckých děl
 rozlišení spisovného jazyka, hovorové
samostatně vyhledává informace v této češtiny
oblasti
 dialekty, slang,profesní mluva
jazykové prostředky v příslušné
orientuje se v nabídce kulturních institucí 
komunikační situaci
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
dokáže
volit
prostředky
komunikační situaci

adekvátní

uplatňuje znalosti českého pravopisu
využívá poznatků z tvarosloví
23

dokáže odhalit a
nedostatky a chyby

opravit

jazykové

využívá slovní zásobu včetně odborné
terminologie
ovládá techniku mluveného slova,klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
využívá emociální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje určitý postoj
vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
přednese krátký projev - referát
vystihne charakteristické znaky různých
textů a rozdíly mezi nimi
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
řídí se zásadami správné výslovnosti
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Multimedia,
PUK (1. ročník): Základy psaní na klávesnici

VÝVOJOVÉ TENDENCE SPISOVNÉ ČEŠTINY

výstupy
zařadí typická díla
uměleckých
směrů
historických období

učivo
do
a

Vývojové tendence spisovné češtiny
jednotlivých
příslušných  počátky písemnictví na našem území
 vznik jazyka a písma pro široké vrstvy v 9.
století, staroslověnština a hlaholice
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samostatně vyhledává informace v této  vývoj jazyka ve 14. a 15. století - Jan Hus a
jeho pokračovatelé
oblasti
 význam češtiny v době národního obrození
porovná typické znaky kultur hlavních  vývoj jazyka v současné češtině
národností na našem území
dokáže
volit
prostředky
komunikační situaci

adekvátní

uplatňuje znalosti českého pravopisu
využívá poznatků z tvarosloví
dokáže odhalit a
nedostatky a chyby

opravit

jazykové

využívá slovní zásobu včetně odborné
terminologie
ovládá techniku mluveného slova,klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
využívá emociální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje určitý postoj
vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
přednese krátký projev - referát
vystihne charakteristické znaky různých
textů a rozdíly mezi nimi
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Multimedia,
PUK (1. ročník): Základy psaní na klávesnici

ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY A ORTOEPICKÉ NORMY

výstupy

učivo

samostatně vyhledává informace v této

Zvukové prostředky a ortoepické normy
 zvuková stránka jazyka - výslovnost, dělení
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porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území

dokáže
volit
prostředky
adekvátní
komunikační situaci
oblasti

slovní zásoba a její dělení
tvoření slov
výstavba textu
rétorika a řečová kultura

uplatňuje znalosti českého pravopisu
využívá poznatků z tvarosloví
dokáže odhalit a
nedostatky a chyby

opravit

jazykové

využívá slovní zásobu včetně odborné
terminologie
ovládá techniku mluveného slova,klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
využívá emociální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje určitý postoj
vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
přednese krátký projev - referát
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
řídí se zásadami správné výslovnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Multimedia

SLOVNÍ ZÁSOBA, TERMINOLOGIE

výstupy

učivo

Slovní zásoba, terminologie
samostatně vyhledává informace v této
 slovní zásoba a její dělení - aktivní, pasivní
oblasti
 tvoření slov, slovní základ, předpony a
dokáže
volit
prostředky
adekvátní přípony
komunikační situaci
 výstavba věty, slovosled
 normy podle příruček ČJ
uplatňuje znalosti českého pravopisu
využívá poznatků z tvarosloví
využívá slovní zásobu včetně odborné
terminologie
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ovládá techniku mluveného slova,klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
využívá emociální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje určitý postoj
vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
přednese krátký projev - referát
vystihne charakteristické znaky různých
textů a rozdíly mezi nimi
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Multimedia
přesahy z:
OBK 2.roč: Korespondence
SYNTAX, TVORBA KOMUNIKÁTU

výstupy

učivo

Syntax, tvorba komunikátu
samostatně vyhledává informace v této
 druhy vět
oblasti
 souvětí souřadné a podřadné
uplatňuje znalosti českého pravopisu
 poměr mezi větami hlavními
 druhy vět vedlejších + grafické vyjádření
využívá poznatků z tvarosloví
dokáže odhalit a opravit jazykové  složitější souvětí
 uplatnění větné skladby ve výstavbě textu a
nedostatky a chyby
komunikaci
využívá slovní zásobu včetně odborné
terminologie
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
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přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Multimedia
přesahy z:
OBK (2. ročník): Korespondence
ZDOKONALOVÁNÍ ZNALOSTÍ V ČESKÉM PRAVOPISU

výstupy

učivo

Zdokonalování znalostí v českém pravopisu
samostatně vyhledává informace v této
 základní pravopisná pravidla
oblasti
 morfologie - slovní druhy, přechody
uplatňuje znalosti českého pravopisu
 mluvnické kategorie
 podstatná jména, rozbor, koncovky
využívá poznatků z tvarosloví
dokáže odhalit a opravit jazykové  přídavná jména - komplexní rozbor
 zájmena a číslovky
nedostatky a chyby
 slovesa - komplexní rozbor
využívá slovní zásobu včetně odborné  neohebné slovní druhy
terminologie
 průběžně - pravopisná cvičení + pracovní
v písemném projevu uplatňuje znalosti listy
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími
příručkami českého jazyka

normativními

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
CJLE (1. ročník): jazyková kultura,
CJLE (1. ročník): vývojové tendence spisovné češtiny,
CJLE (1. ročník): zvukové prostředky a ortoepické normy,
CJLE (1. ročník): slovní zásoba, terminologie,
CJLE (1. ročník): syntax, tvorba komunikátu,
CJLE (1. ročník): komunikační a slohová výchova, komunikační situace,
CJLE (1. ročník): práce s textem a získávání informací,
CJLE (1. ročník): práce s literárním textem,
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Multimedia
přesahy z:
CJLE (1. ročník): jazyková kultura,
CJLE (1. ročník): vývojové tendence spisovné češtiny,
CJLE (1. ročník): syntax, tvorba komunikátu,
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CJLE (1. ročník): komunikační a slohová výchova, komunikační situace,
CJLE (1. ročník): grafická a formální úprava textů,
CJLE (1. ročník): práce s textem a získávání informací,
CJLE (1. ročník): estetické vzdělávání - literatura a ostatní druhy umění,
CJLE (1. ročník): estetické vzdělávání - vývoj české a světové literatury,
CJLE (1. ročník): práce s literárním textem,
CJLE (1. ročník): zvukové prostředky a ortoepické normy,
CJLE (1. ročník): slovní zásoba, terminologie

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ SITUACE

výstupy

učivo

Komunikační
a
slohová
výchova,
samostatně vyhledává informace v této
komunikační situace
oblasti
 základní rozlišení stylistiky - funkční styly
dokáže
volit
prostředky
adekvátní  technika mluveného a psaného slova s
komunikační situaci
využitím pro komunikační strategii
 základní principy rétoriky
uplatňuje znalosti českého pravopisu
 příprava krátkého projevu
využívá poznatků z tvarosloví
 projevy monologické a situační dialogické
dokáže odhalit a opravit jazykové  text, jeho kompozice a druhy textu
nedostatky a chyby
 stylistické cvičení - vypravování
využívá slovní zásobu včetně odborné  praktické využití slovní zásoby
 projevy prostě sdělovací, administrativní a
terminologie
odborné
ovládá techniku mluveného slova,klást
 popis osoby, věci
otázky a vhodně formulovat odpovědi
 význam médií a reklamy
využívá emociální a emotivní stránky  stylistické cvičení - úvaha
mluveného slova, vyjadřuje určitý postoj
vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
přednese krátký projev - referát
vystihne charakteristické znaky různých
textů a rozdíly mezi nimi
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
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v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími
příručkami českého jazyka

normativními
komentář

pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet,
PUK (1. ročník): Základy psaní na klávesnici

GRAFICKÁ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA TEXTŮ

výstupy

učivo

grafická a formální úprava textů
samostatně vyhledává informace v této
 základní členění na odstavce
oblasti
 užití různých druhů písma
dokáže odhalit a opravit jazykové  zápis přímé a nepřímé řeči
nedostatky a chyby
 dodržování grafické úpravy
přednese krátký projev - referát
 kompozice textů
vystihne charakteristické znaky různých
textů a rozdíly mezi nimi
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Počítačová grafika,
IKT (1. ročník): Multimedia

PRÁCE S TEXTEM A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

výstupy

učivo

zhodnotí význam daného autora i díla pro

Práce s textem a získávání informací
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dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký  základní literární druhy a žánry
směr i pro další generace
 techniky a druhy čtení
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných  rozbor textu z hlediska sémantiky
 výstavba textu
uměleckých děl
 zpracování informací z textu - anotace,
samostatně vyhledává informace v této
konspekt
oblasti
 třídění a hodnocení - výpisky, práce s
orientuje se v nabídce kulturních institucí denním tiskem
 reprodukce přečteného textu
uplatňuje znalosti českého pravopisu
 transformace
využívá poznatků z tvarosloví
 práce s příručkami, orientace ve službách
dokáže odhalit a opravit jazykové knihoven a archivů
nedostatky a chyby
 zpracování bibliografických údajů
přednese krátký projev - referát
vystihne charakteristické znaky různých
textů a rozdíly mezi nimi
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
řídí se zásadami správné výslovnosti
pracuje s nejnovějšími
příručkami českého jazyka

normativními

odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Počítačová grafika,
IKT (1. ročník): Multimedia,
IKT (1. ročník): Textové procesory

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ

výstupy

učivo

estetické vzdělávání - literatura a ostatní
jednotlivých
druhy umění
příslušných
 základní literární druhy a žánry
 starověké orientální kultury
zhodnotí význam daného autora i díla pro
zařadí typická díla
uměleckých
směrů
historických období

do
a
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dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký  řecká a římská kultura
směr i pro další generace
 středověká literatura - hrdinské eposy
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
orientuje se v nabídce kulturních institucí
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - VÝVOJ ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY

výstupy

učivo

estetické vzdělávání - vývoj české a světové
jednotlivých
literatury
příslušných
 počátky písemnictví
 latinské písemnictví na našem území
zhodnotí význam daného autora i díla pro  česká literatura 14. a 15. století
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký  renesance a humanismus v literatuře
směr i pro další generace
 barokní a exulantská literatura
vyjádří vlastní prožitky z recepce daných  význam J.A. Komenského
uměleckých děl
 klasicismus a osvícenství
samostatně vyhledává informace v této  preromantismus
 národní obrození v české literatuře
oblasti
 romantismus v literatuře
orientuje se v nabídce kulturních institucí
 český romantismus - osobnost Máchy, Tyla
porovná typické znaky kultur hlavních a Erbena
národností na našem území
 český realismus - osobnost Borovského a
zjišťuje informace z dostupných zdrojů, Němcové
umí si je vybírat a přistupovat k nim  Májovci - Neruda, Hálek
 lumírovci a ruchovci
kriticky
zařadí typická díla
uměleckých
směrů
historických období

do
a
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používá klíčová slova při vyhledávání  česká realistická próza

informačních pramenů
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Československá a česká společnost ve 20. století,
ZSV (1. ročník): Praktická filosofie,
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost

PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM

výstupy

učivo

práce s literárním textem
jednotlivých
příslušných  četba textu

interpretace přečteného textu, metody
interpretace
zhodnotí význam daného autora i díla pro  tvorba textu různých funkčních stylů
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký  transformace textu
směr i pro další generace
zařadí typická díla
uměleckých
směrů
historických období

do
a

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
orientuje se v nabídce kulturních institucí
dokáže odhalit a
nedostatky a chyby

opravit

jazykové

využívá slovní zásobu včetně odborné
terminologie
ovládá techniku mluveného slova,klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
využívá emociální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje určitý postoj
vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně
vystihne charakteristické znaky různých
textů a rozdíly mezi nimi
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
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používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a
chyby
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
KULTURA, KULTURNÍ INSTITUCE

výstupy

učivo

Kultura, kulturní instituce
jednotlivých
příslušných  kulturní instituce v České republice
 regionální kulturní instituce
 návštěva divadelního představení
zhodnotí význam daného autora i díla pro  návštěva archivu v Rychnově nad Kněžnou
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
 návštěva muzea
směr i pro další generace
zařadí typická díla
uměleckých
směrů
historických období

do
a

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
orientuje se v nabídce kulturních institucí
popíše vhodné společenské chování v dané
situaci
zjišťuje informace z dostupných zdrojů,
umí si je vybírat a přistupovat k nim
kriticky
používá klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost,
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IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Multimedia,
IKT (1. ročník): Počítačové sítě
přesahy z:
2. ročník, 5 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních
světových civilizací
(navázáno v RVP na: vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a
ostatních světových civilizací)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
(navázáno v RVP na: vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a
postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat
na projevy druhých lidí)

JAZYKOVÁ KULTURA

výstupy

učivo

jazyková kultura
vhodně se prezentuje, argumentuje a
 vývoj jazyka d počátků k dnešku
obhajuje svá stanoviska
 spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty
ovládá techniku mluveného slova, umí  zákonitosti vývoje češtiny v různých
správně komunikovat
obdobích
posoudí kompozici textu, jeho slovní  porovnání jazykových projevů různých
osobností z historie
zásobu a skladbu
sestaví
jednoduché
zpravodajské
a  vlastní projev v určité komunikační situaci
propagační útvary
dokáže se odborně vyjádřit o jevech ve
svém oboru v základních útvarech
odborného stylu, především výkladového a
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popisného
samostatně zpracovává informace
má přehled o knihovnách a jejich službách
zaznamenává a zpracovává bibliografické
údaje
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Prezentace,
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek,
IKT (2. ročník): Internet,
PUK (2. ročník): Zpracování písemností,
PUK (2. ročník): Komunikace
přesahy z:

ZVUKOVÉ PROSTŘEDKY A ORTOEPICKÉ NORMY JAZYKA

výstupy

učivo

zvukové prostředky a ortoepické normy
vhodně se prezentuje, argumentuje a
jazyka
obhajuje svá stanoviska
 zásady ortoepie, tabulka dělení hlásek
ovládá techniku mluveného slova, umí  fonetika
správně komunikovat
 lexikologie
dokáže se odborně vyjádřit o jevech ve
svém oboru v základních útvarech
odborného stylu, především výkladového a
popisného
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
přesahy z:
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SLOVNÍ ZÁSOBA, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

výstupy

učivo

slovní zásoba, základní terminologie
 dělení slovní zásoby
text interpretuje a debatuje o něm
 tvoření slov a vět
konkrétní literární díla klasifikuje podle  výstavba souvětí a krátkých textů
 využití slovní zásoby ve cvičení - vytvoření
základních druhů a žánrů
vlastních textů a jejich reprodukce
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
rozezná umělecký text od neuměleckého

ovládá techniku mluveného slova, umí
správně komunikovat
rozpozná funkční styl, slohový postup a
slohový útvar
posoudí kompozici
zásobu a skladbu
sestaví
jednoduché
propagační útvary

textu,

jeho

slovní

zpravodajské

a

dokáže se odborně vyjádřit o jevech ve
svém oboru v základních útvarech
odborného stylu, především výkladového a
popisného
sestaví základní projevy administrativního
stylu
vhodně používá jednotlivé slohové postupy
a základní útvary
má
přehled
slohových
uměleckého stylu

postupech

samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
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IKT (2. ročník): Prezentace,
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek,
IKT (2. ročník): Internet
přesahy z:

SYNTAX, TVORBA KOMUNIKÁTU

výstupy
posoudí kompozici
zásobu a skladbu
sestaví
jednoduché
propagační útvary

učivo
textu,

jeho

slovní

zpravodajské

a

dokáže se odborně vyjádřit o jevech ve
svém oboru v základních útvarech
odborného stylu, především výkladového a
popisného

syntax, tvorba komunikátu
 orientace v základní terminologii
 větné členy

věta jednoduchá, souvětí podřadné a
souřadné, poměry mezi větami
 logická výstavba věty - slovosled
 interpunkce
 grafické znázornění větné skladby

sestaví základní projevy administrativního
stylu
vhodně používá jednotlivé slohové postupy
a základní útvary
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
dokáže zpracovat výpisky a výtah z textu,
poznámky z přednášek a veřejných
projevů
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
ZDOKONALOVÁNÍ ZNALOSTÍ PRAVOPISU

výstupy
posoudí kompozici
zásobu a skladbu

učivo
textu,

jeho

slovní

zdokonalování znalostí pravopisu
 morfologie, slovní druhy
 mluvnické kategorie podstatných jmen
 mluvnické kategorie přídavných jmen

zájmena, jejich druhy a mluvnické
kategorie
 číslovky, jejich druhy a zvláštnosti
 mluvnické kategorie sloves
 pravopis cizích slov

komentář
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pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
přesahy z:

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA, KOMUNIKAČNÍ SITUACE

výstupy

učivo

komunikační
a
slohová
výchova,
komunikační situace
text interpretuje a debatuje o něm
 základní prvky publicistického stylu
vhodně se prezentuje, argumentuje a  stylistické cvičení - samostatná práce
 rozbor rozdílných textů
obhajuje svá stanoviska
 aktuální členění výpovědi
ovládá techniku mluveného slova, umí
správně komunikovat
rozezná umělecký text od neuměleckého

rozpozná funkční styl, slohový postup a
slohový útvar
posoudí kompozici
zásobu a skladbu
sestaví
jednoduché
propagační útvary

textu,

jeho

slovní

zpravodajské

a

dokáže se odborně vyjádřit o jevech ve
svém oboru v základních útvarech
odborného stylu, především výkladového a
popisného
sestaví základní projevy administrativního
stylu
vhodně používá jednotlivé slohové postupy
a základní útvary
má
přehled
slohových
uměleckého stylu

postupech

samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
dokáže zpracovat výpisky a výtah z textu,
poznámky z přednášek a veřejných
projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a v tisku své
zájmové oblasti
zaznamenává a zpracovává bibliografické
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údaje
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
přesahy z:
OBK 2. Ročník :Korespondence
GRAFICKÁ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA TEXTŮ

výstupy

učivo

grafická a formální úprava textů
 základní členění textů - odstavce, kapitoly
při rozboru textu uplatňuje znalosti z  poznámky pod čarou, na konci textu,
literární teorie
výpisky z textu
rozpozná funkční styl, slohový postup a  úprava písemností
 přímá a nepřímá řeč v textu
slohový útvar
rozezná umělecký text od neuměleckého

posoudí kompozici
zásobu a skladbu
sestaví
jednoduché
propagační útvary

textu,

jeho

slovní

zpravodajské

a

dokáže se odborně vyjádřit o jevech ve
svém oboru v základních útvarech
odborného stylu, především výkladového a
popisného
sestaví základní projevy administrativního
stylu
vhodně používá jednotlivé slohové postupy
a základní útvary
má
přehled
slohových
uměleckého stylu

postupech

samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
dokáže zpracovat výpisky a výtah z textu,
poznámky z přednášek a veřejných
projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a v tisku své
zájmové oblasti
orientuje se ve výstavbě textu
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uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
přesahy z:

PRÁCE S TEXTEM A ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

výstupy

učivo

rozezná umělecký text od neuměleckého
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
ovládá techniku mluveného slova, umí
správně komunikovat
rozpozná funkční styl, slohový postup a
slohový útvar
posoudí kompozici
zásobu a skladbu
sestaví
jednoduché
propagační útvary

textu,

jeho

slovní

zpravodajské

práce s textem a získávání informací
 rozlišení textů v různých stylistických
formách
 studijní čtení
 rozbor textu z hlediska sémantiky
 rozbor textu z hlediska kompozice
 využití médií k získávání informací
 zpracování informací z hlediska odbornosti
 zpracování anotace, výpisků z textu
 vytvoření vlastního textu za pomoci osnovy
 interpretace textu + resumé
 transformace textu do jiné podoby
 práce s příručkami a textovými materiály
 orientace v síti knihoven a archivů

a

dokáže se odborně vyjádřit o jevech ve
svém oboru v základních útvarech
odborného stylu, především výkladového a
popisného
sestaví základní projevy administrativního
stylu
vhodně používá jednotlivé slohové postupy
a základní útvary
má
přehled
slohových
uměleckého stylu

postupech

samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
dokáže zpracovat výpisky a výtah z textu,
poznámky z přednášek a veřejných
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projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a v tisku své
zájmové oblasti
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
přesahy z:

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ - LITERATURA A OSTATNÍ DRUHY UMĚNÍ

výstupy

učivo

estetické vzdělávání - literatura a ostatní
druhy umění
vystihne charakteristické znaky různých  opakování - nejstarší kulturní památky v
literárních textů a rozdíly mezi nimi
historii lidstva
 opakování - literární vývoj od starověku do
text interpretuje a debatuje o něm
poloviny 19. století
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
rozezná umělecký text od neuměleckého

při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
má
přehled
slohových
uměleckého stylu

postupech

má přehled o knihovnách a jejich službách
zaznamenává a zpracovává bibliografické
údaje
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
CJLE (2. ročník): slovní zásoba, základní terminologie,
CJLE (2. ročník): komunikační a slohová výchova, komunikační situace,
CJLE (2. ročník): grafická a formální úprava textů,
CJLE (2. ročník): práce s textem a získávání informací,
CJLE (2. ročník): estetické vzdělávání - vývoj české a světové literatury a umění od 2. pol.
19. stol.,
CJLE (2. ročník): práce s literárním textem,
CJLE (2. ročník): kultura a kulturní instituce
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přesahy z:
CJLE (2. ročník): jazyková kultura,
CJLE (2. ročník): syntax, tvorba komunikátu,
CJLE (2. ročník): práce s literárním textem,
CJLE (2. ročník): kultura a kulturní instituce
ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
STOL.

-

VÝVOJ ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY A UMĚNÍ OD

výstupy

2.

POL.

19.

učivo

vývoj české a světové literatury od 2. pol. 19.
stol.
vystihne charakteristické znaky různých  česká literatura 2. pol. 19. století
literárních textů a rozdíly mezi nimi
 moderní umělecké směry - futurismus,
expresionismus, dadaismus, surrealismus
text interpretuje a debatuje o něm
 Manifest České moderny
konkrétní literární díla klasifikuje podle
 anarchističtí buřiči
základních druhů a žánrů
 světová próza 1. pol. 20. století
při rozboru textu uplatňuje znalosti z  česká poezie 1. pol. 20. století
literární teorie
 česká próza 1. pol. 20. století
dokáže zpracovat výpisky a výtah z textu,
poznámky z přednášek a veřejných
projevů
rozezná umělecký text od neuměleckého

vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a v tisku své
zájmové oblasti
má přehled o knihovnách a jejich službách
zaznamenává a zpracovává bibliografické
údaje
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:

PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM

výstupy

učivo

práce s literárním textem
 četba uměleckého a neuměleckého textu,
vystihne charakteristické znaky různých rozlišení textů
literárních textů a rozdíly mezi nimi
 interpretace textu, metody interpretace
 vytvoření uměleckého a neuměleckého
text interpretuje a debatuje o něm
textu
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
rozezná umělecký text od neuměleckého
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při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
má
přehled
slohových
uměleckého stylu

postupech

rozumí obsahu textu i jeho částí
dokáže zpracovat výpisky a výtah z textu,
poznámky z přednášek a veřejných
projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a v tisku své
zájmové oblasti
má přehled o knihovnách a jejich službách
zaznamenává a zpracovává bibliografické
údaje
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
CJLE (2. ročník): jazyková kultura,
CJLE (2. ročník): zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka,
CJLE (2. ročník): slovní zásoba, základní terminologie,
CJLE (2. ročník): syntax, tvorba komunikátu,
CJLE (2. ročník): komunikační a slohová výchova, komunikační situace,
CJLE (2. ročník): práce s textem a získávání informací,
CJLE (2. ročník): estetické vzdělávání - literatura a ostatní druhy umění,
CJLE (2. ročník): estetické vzdělávání - vývoj české a světové literatury a umění od 2. pol.
19. stol.,
CJLE (2. ročník): kultura a kulturní instituce,
ZSV (2. ročník): Svět a československá a česká společnost ve 20. stol.,
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
přesahy z:
CJLE (2. ročník): jazyková kultura,
CJLE (2. ročník): slovní zásoba, základní terminologie,
CJLE (2. ročník): syntax, tvorba komunikátu,
CJLE (2. ročník): komunikační a slohová výchova, komunikační situace,
CJLE (2. ročník): grafická a formální úprava textů,
CJLE (2. ročník): práce s textem a získávání informací,
CJLE (2. ročník): estetické vzdělávání - literatura a ostatní druhy umění,
CJLE (2. ročník): kultura a kulturní instituce
komentář
pokrytí průřezových témat
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Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
ZSV (2. ročník): Svět a československá a česká společnost ve 20. stol.,
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
přesahy z:
4.1.2. Anglický jazyk
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního
vzdělání s výučním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavků RVP úrovně A2+
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
V závěru nástavbového studia čeká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž
nezbytným předpokladem je dosažení jazykové úrovně B1.
Vzdělávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu směřuje k osvojení jazykových znalostí a
komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žáků rozšíří z již
aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního vzdělávání s výučním
listem tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci nástavbového studia.
Z toho obecně odborná a odborná terminologie bude u úrovně B1 zahrnovat minimálně 20 %.
Při dosažení tohoto předpokladu bude žák schopen přistoupit k maturitní zkoušce z cizího
jazyka na základní úrovni.
Ve většině oborů vzdělání se povinně zařazuje výuka jednoho cizího jazyka; v některých
oborech vzdělání se zařazují povinně dva cizí jazyky (Počet jazyků je stanoven v rámcovém
rozvržení obsahu vzdělávání.).
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke
studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; − využívat
vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k
dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při
studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní
život v multikulturní společnosti v oblasti osobní i pracovní.
K podpoře výuky cizího jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a
internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.
Škola vytváří podmínky pro motivaci žáků k učení se cizím jazykům a podporuje u nich
zavedení Evropského jazykového portfolia.
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Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP z didaktického hlediska rozdělen do čtyř kategorií. při
tvorbě ŠVP byly zohledněny všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, že v
procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Výsledky
vzdělávání jsou diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických,
sociolingvistických a pragmatických.
Předmět je vyučován v rozsahu 6 hodin týdne za celou dobu studia, první ročník
3 hodiny a druhý ročník také 3 hodiny, z celkového počtu jsou 2 hodiny disponibilní.
1. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

OPAKOVÁNÍ ZE SOU , 20 HODIN

výstupy

učivo

porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
vyjádří písemně svůj názor na text

Opora
v
učebnici:
New
Headway
preintermediate, Third Edition, U 1, 2
Gramatika: časy prostý přít, min, bud,
průběhový
přítomný.Užití
způsobových
sloves can, may, must, shall. Vazba There
is/are.
Slovní zásoba: Práce s dvojjazyčným
slovníkem
Návaznost na konverzaci: Rutinní činnosti,
Osobní charakteristika, domov a bydlení.
Sloh: Popis osoby
Poslech:U1, 2
Čtení:U 1, 2

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
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výstupy

učivo

porozumí školním a pracovním pokynům
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
ověří si i sdělí získané informace písemně
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu

Opora
v
učebnici:
New
Headway
preintermediate, Third Edition, U 3, 4
Gramatika:Minulý čas prostý a průběhový.
Podst. jména, kategorie počitatelnost, ceny,
číslovky
Slovní zásoba: Nepravidelná slovesa
Návaznost na konverzaci:
Sloh:Vyprávění příběhu
Poslech:U 3, 4
Čtení:U 3, 4
Řečové dovednosti
 receptivní řečová dovednost sluchová =
poslech s porozuměním monologických
i dialogických projevů
 receptivní řečová dovednost zraková =
čtení a práce s textem včetně odborného
 produktivní řečová dovednost ústní =
mluvení zaměřené situačně i tematicky
 produktivní řečová dovednost písemná =
zpracování textu v podobě reprodukce,
osnovy, výpisků, anotací, apod.
 jednoduchý překlad
 interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
 interakce ústní
 interakce písemná

odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
uplatňuje různé techniky čtení textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
vypráví jednoduché
popíše své pocity

příběhy,

zážitky,

sdělí a zdůvodní svůj názor
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vyhledá,
zformuluje
a
zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
vyjádří písemně svůj názor na text
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
zaznamená vzkazy volajících
vyplní jednoduchý neznámý formulář
komentář
pokrytí průřezových témat
ZPŮSOBY VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI
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výstupy

učivo

porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
zapojí se do hovoru bez přípravy
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení

Opora
v
učebnici:
New
Headway
preintermediate, Third Edition, U 5,6
Gramatika: Budoucí čas, vazba be going to,
přítomný čas prostý a průběhový (be about
to),
Slovní zásoba: frázová slovesa, tvorba slov
Návaznost na konverzaci: Londýn
Sloh: Popis místa: město, kde žiji
Poslech:U 5,6
Čtení:U 5,6

vyplní jednoduchý neznámý formulář
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VS.MINULÝ ČAS
výstupy

učivo

Opora
v
učebnici:
New
Headway
preintermediate, Third Edition, U 7
rozpozná význam obecných sdělení a Gramatika:
předpřítomný
čas
prostý,
hlášení
stupňování přídavných jmen a příslovcí
odhaduje význam neznámých výrazů podle Slovní zásoba:přídavná jména, barvy
Návaznost na konverzaci: Srovnávání dvou
kontextu a způsobu tvoření
obrázků, popis věcí
čte s porozuměním věcně i jazykově Sloh: Životopis
přiměřené texty, orientuje se v textu
Poslech:U 7
Čtení:U 7
uplatňuje různé techniky čtení textu
porozumí školním a pracovním pokynům

zaznamená vzkazy volajících
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
ověří si i sdělí získané informace písemně
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
komentář
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pokrytí průřezových témat
OPISY ZPŮSOBOVÝCH SLOVES
výstupy

učivo

Opora
v
učebnici:
New
Headway
preintermediate, Third Edition, U 8
odhaduje význam neznámých výrazů podle Gramatika: Opisy způsobových sloves,
kontextu a způsobu tvoření
Rozkazovací způsob pro všechny osoby
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší Slovní zásoba: Zájmena reflexivní
Návaznost na konverzaci: Práce a zaměstnání
myšlenky a důležité informace
Sloh: Dopis, plány na prázdiny
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace Poslech:U 8, Maturitní poslechové testy.
vyslechnuté nebo přečtené
Čtení:U 8, Maturitní didaktické testy.
uplatňuje různé techniky čtení textu
porozumí školním a pracovním pokynům

domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
komentář
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY , 260 HODIN
výstupy

učivo

Opora
v
učebnici:
New
Headway
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
preintermediate, Third Edition, U 9
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Gramatika: Vedlejší věty časové, vztažné,
standardním hovorovém tempu
podmínkové , podmínky uskutečnitelná
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Slovní zásoba:
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
Jazykové prostředky
předvídatelných situacích
 výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
vyhledá,
zformuluje
a
zaznamená  slovní zásoba a její tvoření
informace nebo fakta týkající se  gramatika (tvarosloví a větná skladba)
studovaného oboru
 grafická podoba jazyka a pravopis
přeloží text a používá slovníky i Návaznost na konverzaci:Cestování
Sloh:Prázdninový příběh
elektronické
Poslech:U 9
zapojí se do hovoru bez přípravy
Čtení:U 9
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro
posluchače
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
prokazuje znalosti prostředí zemí dané
jazykové oblasti z pohledu zeměpisného,
demografického,
hospodářského,
politického a kulturního atp.
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oboru
vzdělání
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá

stylisticky

vhodné

obraty
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umožňující
komunikaci

nekonfliktní

vztahy

a

vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života a
vlastních zálib
používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
TÉMATICKÉ OKRUHY, TRPNÝ ROD
výstupy

učivo

Opora
v
učebnici:
New
Headway
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
preintermediate, Third Edition, U 10
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Tematické okruhy, komunikační
standardním hovorovém tempu
situace a jazykové funkce
vyřeší většinu běžných denních situací, 
tematické okruhy: osobní údaje,
které se mohou odehrát v cizojazyčném dům,zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování,
prostředí
mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví,
nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
zaznamená vzkazy volajících
počasí, Česká republika, země dané
dodržuje základní pravopisné normy v jazykové oblasti; tematické okruhy dané
písemném projevu, opravuje chyby
zaměřením studijního oboru aj.
používá opisné prostředky v neznámých  komunikační situace: získávání a předávání
situacích, při vyjadřování složitých informací, např. sjednání schůzky,
objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
myšlenek
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům  jazykové funkce: obraty při zahájení
osobního života a k tématům z oblasti a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti,
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prosby, pozvání, odmítnutí, radosti,
zklamání, naděje apod.
používá
stylisticky
vhodné
obraty
Gramatika: Trpný rod,
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
Slovní zásoba: nepravidelná slovesa
komunikaci
Návaznost na konverzaci:Kultura, knihy,
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná filmy
sociokulturní specifika daných zemí
Sloh: Recenze knihy, filmu
Poslech:U 10
sdělí a zdůvodní svůj názor
Čtení:U 10
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
zaměření studijního oboru

přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
prokazuje faktické znalosti především o
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
PODMÍNKA NEUSKUTEČNITELNÁ
výstupy

učivo

Opora
v
učebnici:
New
Headway
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
preintermediate, Third Edition, U 11
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Gramatika: Podmínkové věty
standardním hovorovém tempu
Slovní zásoba:frázová slovesa
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, Návaznost na konverzaci: Společnost
předvídatelných situacích
Sloh: úvaha, plány do budoucna
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přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

Poslech: U 11
Čtení: U 11

zapojí se do hovoru bez přípravy
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
sdělí a zdůvodní svůj názor
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
prokazuje faktické znalosti především o
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
výstupy

učivo

Opora
v
učebnici:
New
Headway
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
preintermediate, Third Edition, U 12
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Gramatika: Předpřítomný čas průběhový
standardním hovorovém tempu
Slovní
zásoba:slovesa
změny
stavu,
vyhledá,
zformuluje
a
zaznamená opakovaný děj "used to"
informace nebo fakta týkající se Návaznost na konverzaci: Služby, vzdělávání.
studovaného oboru
Sloh: Esej k danému filmu
Poslech:U 12
zaznamená vzkazy volajících
Čtení:U 12
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
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způsoby vyjádření
posluchače

srozumitelné

pro

přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
komentář
pokrytí průřezových témat
POZNATKY O ZEMÍCH
výstupy

učivo

Gramatika: Souslednost časů, opakování
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
použití.
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Slovní zásoba: frázová slovesa, nepravidelná
standardním hovorovém tempu
slovesa
dodržuje základní pravopisné normy v Návaznost na konverzaci: Zeměpis a příroda
písemném projevu, opravuje chyby
Sloh: úvaha
používá opisné prostředky v neznámých Poslech: Maturitní poslechové testy.
situacích, při vyjadřování složitých Čtení: Maturitní didaktické testy.
Poznatky o zemích
myšlenek
 vybrané poznatky všeobecného
zaznamená písemně podstatné myšlenky a i odborného charakteru k poznání země
informace z textu, zformuluje vlastní (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury,
myšlenky a vytvoří text o událostech a umění a literatury, tradic a společenských
zážitcích v podobě popisu, sdělení, zvyklostí, sféry studovaného oboru
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
 informace ze sociokulturního prostředí
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže v kontextu znalostí o České republice
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
komentář
pokrytí průřezových témat
4.1.3. Německý jazyk
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Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k
dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k
efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k
hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Charakteristika učiva
Vzdělávání v německém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá:
− u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
− akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15
% lexikálních jednotek.
Pojetí výuky
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v německém jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i
psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové
prostředky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke
studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského
jazyka při studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
Hodnocení výsledků žáků
Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění textu,
dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech; schopnost aplikovat
osvojené společenské fráze v rozhovoru, slovní zásobu; správnost osvojených gramatických
struktur uplatněných v písemném projevu.
V každém ročníku budou zařazeny písemné kontrolní práce (dvě v každém ročníku, z nichž
jedna může být domácí).
Je třeba zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení a volbou vhodné strategie je vést
k úspěšným výsledkům v učení.
Předmět je vyučován v rozsahu 6 hodin týdne za celou dobu studia, první ročník
3 hodiny a druhý ročník také 3 hodiny, z celkového počtu jsou 2 hodiny disponibilní.
1. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
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zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

OPAKOVÁNÍ ZE SOU , 20 HODIN

výstupy

učivo

Hi! Hallo! Grüss dich!
Erste Kontakte
rozpozná význam obecných sdělení a Leute und ihre Sprachen, Länder
hlášení
Gramatika:
odhaduje význam neznámých výrazů podle přítomný čas, pořádek slov vevětě,číslovky
tvar möchte
kontextu a způsobu tvoření
všeobecný podmět man,tázací zájmena
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší názvy jazyků
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům

čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI,TVOŘENÍ MNOŽNÉHO ČÍSLA PODSTATNÝCH JMEN , 20 HODIN
výstupy

učivo

Řečové dovednosti
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
 receptivní řečová dovednost sluchová =
vyslechnuté nebo přečtené
poslech s porozuměním monologických
zapojí se do hovoru bez přípravy
i dialogických projevů
vyměňuje si informace, které jsou běžné  receptivní řečová dovednost zraková =
čtení a práce s textem včetně odborného
při neformálních hovorech
 produktivní řečová dovednost ústní =
požádá o upřesnění nebo zopakování mluvení zaměřené situačně i tematicky
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
 produktivní řečová dovednost písemná =
význam sdělení
zpracování textu v podobě reprodukce,
uplatňuje různé techniky čtení textu
osnovy, výpisků, anotací, apod.
 jednoduchý překlad
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 interaktivní řečové dovednosti = střídání
receptivních a produktivních činností
 interakce ústní
 interakce písemná
Wir, die Klasse 10a
Immer gern in die Schule?
die Familie von Julia,Familienfotos
Gramatika:
přivlastňovací zájmena
členy určité a neurčité,zápor
tvoření množného čísla podstatných jmen
předložka von
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
PŘÍTOMNÝ ČAS NEPRAVIDELNÝCH SLOVES , 20 HODIN

výstupy

učivo

Mein Haus,meine Welt
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
Mein Zuhause
vyslechnuté nebo přečtené
Guten Appetit!
zapojí se do hovoru bez přípravy
Was isst du gern?
Gramatika:
ověří si i sdělí získané informace písemně
pořádek slov ve větě-inverze
zaznamená vzkazy volajících
sloveso gefallen
přítomný čas nepravidelných sloves
vyplní jednoduchý neznámý formulář
způsobové sloveso mögen
zápor, všeobecný podmět man
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
PŘEDLOŽKY SE 3. A 4.PÁDEM , 20 HODIN

výstupy

učivo

Gibt es hier ein Rathaus?
čte s porozuměním věcně i jazykově
herzlich wilkommen in Lindau!
přiměřené texty, orientuje se v textu
Geschäfte, Lokale, treffpunkte
vyměňuje si informace, které jsou běžné Wo kauft man was?
při neformálních hovorech
Gramatika:
používá opisné prostředky v neznámých přítomný čas slovesa liegen, stehen
situacích, při vyjadřování složitých rozkazovací způsob
vazba es gibt
myšlenek
předložky se 3.pádem, předložka se 4.pádem58

durch
domluví se v běžných situacích; získá i
předložky se 3. a 4. pádem, určení času
poskytne informace
způsobové sloveso-können
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
SLOVESA S PŘEDPONAMI , 190 HODIN

výstupy

učivo

(Un)typische Tagesabläufe
Von Beruf Hausmann
používá opisné prostředky v neznámých Freunde und Freudinnen
situacích, při vyjadřování složitých Meine Clique
myšlenek
Gramatika:
domluví se v běžných situacích; získá i přítomný čas nepravidelných sloves
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou
poskytne informace
předponou
přivlastňovací zájmena
tázací zájmena
2.pád jmen vlastních
ověří si i sdělí získané informace písemně

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
ZPŮSOBOVÁ SLOVESA , 20 HODIN

výstupy

učivo

Kannst du mir bitte helfen?
Ich kann das nicht!
Wie hilfst du deiner Gesundheit?
Behinderte Jugenliche in der schule
Gramatika:
způsobová slovesa
význam způsobových sloves
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v způsobová slovesa ve větě
jazyce
souvětí podřadné
Ústní projev: hovořit na téma postižených
osob
vyjádřit lítost,žádat o dovolení,vyjádřit prosbu
o pomoc
Poslech: Ich kann das nicht!
Čtení: Roland,sehbehindert, erzählt...
Psaní:krátký praktický text-oznámení
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
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komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
MINULÝ ČAS , 20 HODIN

výstupy

učivo

So hat das neue Jahrtausend begonnen
vyměňuje si informace, které jsou běžné
(Un)wichtige Ereignisse
při neformálních hovorech
was ist was passiert?
ověří si i sdělí získané informace písemně
Berühmte Persönlichkeiten
Gramatika:
minulý čas-perfektum
tvoření příčestí minulého
pomocná slovesa haben a sein
minulý čas-préteritum
příslovečná určení času
Ústní projev:
informování o událostechoužívat minulý čas
vyprávění o minulých událostech ve svém
životě
Poslech:Wann ist was passiert?
Čtení:(Un)wichtige Ereignisse
Psaní:krátký životopis
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
ZPŮSOBOVÁ SLOVESA, ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB , 20 HODIN

výstupy

učivo

Was tust du für deine Gesundheit?
Körperteile
dodržuje základní pravopisné normy v Hilfe!Was soll ich tun?
písemném projevu, opravuje chyby
Für die Gesundheit?
řeší pohotově a vhodně standardní řečové Gramatika: způsobové sloveso sollen
situace i jednoduché a frekventované použití zvratného zájmena
předložka seit
situace týkající se pracovní činnosti
rozkazovací způsob
Ústní projev:sdělování, jak se cítíš, a ptát se
na totéž
popisovat nemoci a délku jejich trvání
podávat informace o problémech
Poslech:Körperteile, Gesundheit
Čtení:Brief von Claudia
vyjádří písemně svůj názor na text
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Psaní:krátký útvar-anketa
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
PŘEDLOŽKY POJÍCÍ SE S 3. NEBO 4.PÁDEM , 20 HODIN

výstupy

učivo

Ein Unfall
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
Nach dem Unfall
situace i jednoduché a frekventované
Panne auf der A9
situace týkající se pracovní činnosti
Gramatika:
domluví se v běžných situacích; získá i předložky pojící se s 3. nebo 4.pádem
poskytne informace
Ústní projev: vylíčení události s použitím
minulého času
popis obrázků
vyprávění-cestování, turistika
Poslech:Unfall
Čtení:Panne auf der A9
Psaní:krátký útvar-poznámka
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
SOUVĚTÍ PODŘADNÉ , 19 HODIN

výstupy

učivo

ověří si i sdělí získané informace písemně
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce

Urlabspläne:Meer und mehr...
Urlaubsziele
Urlaubstypen
Gramatika:
příslovečná určení místa
souvětí podřadné
Ústní projev:popis trávení prázdnin
povídání na téma počasí
vyjadřování názoru na téma prázdniny
metoda řízeného rozhovoru-diskuse
Poslech:Wie ist das wetter auf Ibiza, in
London, in Kitzbühel..?, Urlaubspläne
Čtení:Urlaubstypen
Psaní:pohlednice, jednoduchý formální dopis

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
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2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY, STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
výstupy

učivo

Menschen wie du und ich?
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
wer ist wie?
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Kleidung
standardním hovorovém tempu
Gramatika:
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, stupňování přídavných jmen
předvídatelných situacích
přídavné jméno v přívlastku
vyhledá,
zformuluje
a
zaznamená sloveso gefallen
informace nebo fakta týkající se Ústní projev:vyprávění o známých lidech
srovnávání osob
studovaného oboru
oblíbená zaměstnání a činnosti
Poslech:Kleidung
Jazykové prostředky
 výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
 slovní zásoba a její tvoření
 gramatika (tvarosloví a větná skladba)
 grafická podoba jazyka a pravopis
 vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům z oboru
vzdělání;
3 Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
 tematické
Čtení:Aus dem Buch der Rekorde
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
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SLOVESO WERDEN, ÚČELOVÉ VĚTY

výstupy

učivo

Jobs und Berufe
Was macht man in diesem Job?
Berufe
zapojí se do hovoru bez přípravy
Arbeitslosigkeit
vyřeší většinu běžných denních situací, Gramatika:sloveso werden
které se mohou odehrát v cizojazyčném účelové věty
slabé skloňování podstatných jmen
prostředí
Ústní
projev:mluvení
o
povolání,klady, zápory
Poslech:Zukunfspläne
Čtení:Anzeigen
Psaní:životopis,inzerát,dopis
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

výběru

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
PRÉTERITUM, ČASOVÉ VĚTY

výstupy

učivo

Fakten und Zeitzeugen
Wichtige Ereignisse
dodržuje základní pravopisné normy v Gramatika:
písemném projevu, opravuje chyby
préteritum pravidelných a způsobových
používá opisné prostředky v neznámých sloves
situacích, při vyjadřování složitých préteritum nepravidelných sloves
časové věty
myšlenek
Ústní projev:vyprávění o svých zážitcích
vyprávění o sobě a jiných lidech
Poslech:Wer erlebte was?
Čtení:zprávy o politických událostech
Psaní:anketa
zaznamená vzkazy volajících

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
TÉMATICKÉ OKRUHY, BUDOUCÍ ČAS
výstupy

učivo

Zukunftvisionen
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
wie wird die welt im Jahr 2025 aussehen?
osobního života a k tématům z oblasti
was werdet ihr nach dem Abitur machen?
zaměření studijního oboru
63

Gramatika:čas budoucí
používá
stylisticky
vhodné
obraty
nepřímá otázka
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
Ústní projev:vyjadřování představy o své
komunikaci
budoucnosti i o budoucnosti světa
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná vyprávět o svých plánech do budoucna
sociokulturní specifika daných zemí
Poslech:Was werdet ihr nach dem abitur
machen?
Čtení:wie wird die welt im jahr 2025
aussehen
Tematické okruhy, komunikační
situace a jazykové funkce
 tematické okruhy: osobní údaje, dům
a domov, každodenní život, volný čas,
zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování,
mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví,
nakupování, vzdělávání, zaměstnání,
počasí, Česká republika, země dané
jazykové oblasti; tematické okruhy dané
zaměřením studijního oboru aj.
 komunikační situace: získávání a předávání
informací, např. sjednání schůzky,
objednávka služby, vyřízení vzkazu apod.
 jazykové funkce: obraty při zahájení
a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti,
prosby, pozvání, odmítnutí, radosti,
zklamání, naděje apod.
Psaní:jednoduchý formální dopis
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
TÁZACÍ ZÁJMENA

výstupy

učivo

Partnerschaften
dodržuje základní pravopisné normy v
Kontaktanzeigen
písemném projevu, opravuje chyby
Sternzeichen
používá opisné prostředky v neznámých Gramatika:přídavné
jméno
ve
funkci
situacích, při vyjadřování složitých přívlastku
myšlenek
tázací zájmena
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům Ústní projev:vyprávění o zájmech svých i
osobního života a k tématům z oblasti zájmech druhých lidí
Poslech:Auf Partnersuche
zaměření studijního oboru
Čtení:Kontaktanzeigen
Psaní:anketa
komentář
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pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
KONJUNKTIVII,VZTAŽNÉ VĚTY , 20 HODIN

výstupy

učivo

Gefühle und Emotionen
přednese připravenou prezentaci ze svého
Liebe und Liebeskummer
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
Gramatika:
publika
Konjunktiv II-opisný tvar -würde+intinitiv
sdělí a zdůvodní svůj názor
Konjunktiv II nepravidelných, pomocných a
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsobových sloves
způsoby vyjádření srozumitelné pro Ústní projev:vyprávění o emocích
formulovat rady pomocí podmiňovacího
posluchače
způsobu
vyprávění diskuse
Poslech:Gefühle und Emotionen
Čtení:Liebe in Musiktexten
Psaní:krátký písemný útvar -poznámka
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
VAZBY SLOVES, ZÁJMENNÁ PŘÍSLOVCE , 20 HODIN

výstupy

učivo

Fantasien, Träume, Wünsche
Wovon träumen die Leute?
Gramatika:Vazby sloves
Zájmenná příslovce tázací
Ústní projev:vyprávění o svých plánech a
projektech
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a vyjadřování přání
zprostředkuje informaci dalším lidem
Poslech:Es wäre schön gewesen, wenn...
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže Čtení:Sind Superstars schlechte Vorbilder?
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní Psaní:formální dopis
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
TRPNÝ ROD , 20 HODIN
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výstupy

učivo

Events
používá vhodně základní odbornou slovní
München ohne Oktoberfest?
zásobu ze svého studijního oboru
Gramatika:trpný rod
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům vyjádření původce děje
osobního života a k tématům z oblasti všeobecný podmět man
zaměření studijního oboru
tvoření příčestí
Ústní projev:vyprávění o událostech pomocí
trpného rodu
Poslech:München ohne Oktoberfest?Es geht
nicht!
Čtení:Aus der Presse
Psaní:formální dopis
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
KONJUNKTIVI , 20 HODIN

výstupy

učivo

Spechen Sie Denglisch?
Anglizismen im Deutschen
Gramatika:zájmena neurčitá
konjunktivI
přímá a nepřímá řeč
Ústní projev:hovořit o názorech jiných osob s
použitím konjunktivuI
Poslech:Meinungen
zur
Denglischproblematik
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná Čtení.Wie viele sorten Denglisch gibt es?
sociokulturní specifika daných zemí
Psaní:pohlednice
prokazuje faktické znalosti především o
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
SLOŽENÁ PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA , 20 HODIN

výstupy

učivo

Welt Umwelt, Umwelt
používá vhodně základní odbornou slovní
Gramatika:složená podstatná jména
zásobu ze svého studijního oboru
složená přídavná jména
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům způsobové věty
osobního života a k tématům z oblasti Ústní projev:informování o tom, co děláš pro
zaměření studijního oboru
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životní prostředí a co dělají jiní-argumentace
Čtení:Die Erde braucht uns,wir brauchen die
Erde
Psaní:formální dopis
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
POZNATKY O ZEMÍCH , 20 HODIN
výstupy

učivo

Poznatky o zemích
 vybrané poznatky všeobecného
i odborného charakteru k poznání země
(zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury,
umění a literatury, tradic a společenských
zvyklostí, sféry studovaného oboru
 informace ze sociokulturního prostředí
v kontextu znalostí o České republice
Deutschland und die Deutschen
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná Gramatika:shrnutí, opakování
sociokulturní specifika daných zemí
Ústní projev:povídání na téma stereotypů,
diskuse, argumentace
povídání o známých německých osobnostech
Poslech:Wie deutsch ist die deutsche
Gesellschaft?
Čtení:Typisch deutsch, typisch tschechisch?
Psaní:soukromý dopis, zpráva
prokazuje faktické znalosti především o
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie

4.1.4. AJ konverzace
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených, na
všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky.
Předmět je vyučován v rozsahu 4 hodin týdne za celou dobu studia, první ročník
2 hodiny a druhý ročník také 2 hodiny, z celkového počtu jsou 3 hodiny disponibilní.

1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
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KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

ZEMĚPIS A PŘÍRODAI
výstupy

učivo

Komunikační a slohová výchova
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve  komunikační situace, komunikační strategie
 vyjadřování přímé i zprostředkované
standardním hovorovém tempu
technickými prostředky, monologické
odhaduje význam neznámých výrazů podle i dialogické, neformální i formální,
kontextu a způsobu tvoření
připravené i nepřipravené
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší  projevy prostě sdělovací, administrativní,
prakticky odborné, jejich základní znaky,
myšlenky a důležité informace
postupy a prostředky
čte s porozuměním věcně i jazykově
 vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo
přiměřené texty, orientuje se v textu
návod k činnosti, úvaha
přeloží text a používá slovníky i Počasí, ( Roční období,
elektronické
Zoo ( taxonomie, základní zvířata podle tříd
Zahrada (Nářadí, květiny, ovoce a zelenina
zapojí se do hovoru bez přípravy
Světové metropole, Praha, Londýn, NY a
pronese jednoduše zformulovaný monolog Washington, LA
před publikem
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
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komentář
pokrytí průřezových témat
RODINA, DOMOV A BYDLENÍ
výstupy

učivo

Osobní charakteristika
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Rodina
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Domov
standardním hovorovém tempu
Bydlení
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
zapojí se do hovoru bez přípravy
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
vyplní jednoduchý neznámý formulář
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
VZDĚLÁVÁNÍ
výstupy

učivo

Systém vzdělání v ČR
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Naše škola
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
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standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
vyplní jednoduchý neznámý formulář
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
VOLNÝ ČAS A ZÁBAVA
výstupy

učivo

Sporty,
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Hobbies,
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Knihy, filmy
standardním hovorovém tempu
Prostředky komunikace
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

zapojí se do hovoru bez přípravy
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
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situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
komentář
pokrytí průřezových témat
CESTOVÁNÍ A DOPRAVA
výstupy

učivo

Popis trasy,
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Druhy dopravních prostředků
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Důvody cestování
standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

zapojí se do hovoru bez přípravy
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
vyplní jednoduchý neznámý formulář
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá

stylisticky

vhodné

obraty
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umožňující
komunikaci

nekonfliktní

vztahy

a
komentář

pokrytí průřezových témat
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

ZEMĚPIS A PŘÍRODA II
výstupy

učivo

Komunikační a slohová výchova
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve  komunikační situace, komunikační strategie
 vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo
standardním hovorovém tempu
návod k činnosti, úvaha
odhaduje význam neznámých výrazů podle  druhy řečnických projevů
kontextu a způsobu tvoření
 publicistika, reklama
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší  literatura faktu a umělecká literatura
myšlenky a důležité informace
 grafická a formální úprava jednotlivých
čte s porozuměním věcně i jazykově písemných projevů
Anglicky mluvící země (Velká Británie,
přiměřené texty, orientuje se v textu
USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland)
přeloží text a používá slovníky i Evropská Unie
elektronické
Moje město
Ekologie - Problémy životního prostředí
zapojí se do hovoru bez přípravy
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
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význam sdělení
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
ZDRAVÍ
výstupy

učivo

Části lidského těla
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Zdraví, nemoci
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Poskytování první pomoci
standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

zapojí se do hovoru bez přípravy
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
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publika
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
vyplní jednoduchý neznámý formulář
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
SLUŽBY
výstupy

učivo

Nakupování
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Stavování
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

zapojí se do hovoru bez přípravy
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pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
komentář
pokrytí průřezových témat
PRÁCE A POVOLÁNÍ
výstupy

učivo

Moje budoucí profese
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Druhy zaměstnání
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
Sociální třídy
standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

zapojí se do hovoru bez přípravy
pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
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požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
vyplní jednoduchý neznámý formulář
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
SPOLEČNOST
výstupy

učivo

Sdělovací prostředky
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
Mezilidské vztahy
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
přeloží text
elektronické

a

používá

slovníky

i

zapojí se do hovoru bez přípravy
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pronese jednoduše zformulovaný monolog
před publikem
přednese připravenou prezentaci ze svého
oboru a reaguje na jednoduché dotazy
publika
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
vyplní jednoduchý neznámý formulář
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat

4.1.5. NJ konverzace
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k
dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k
efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k
hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Charakteristika učiva
Vzdělávání v německém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá:
− u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
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− akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15
% lexikálních jednotek.
Pojetí výuky
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v německém jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i
psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové
prostředky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke
studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského
jazyka při studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
Hodnocení výsledků žáků
Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění textu,
dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech; schopnost aplikovat
osvojené společenské fráze v rozhovoru, slovní zásobu; správnost osvojených gramatických
struktur uplatněných v písemném projevu.
V každém ročníku budou zařazeny písemné kontrolní práce (dvě v každém ročníku, z nichž
jedna může být domácí).
Je třeba zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení a volbou vhodné strategie je vést
k úspěšným výsledkům v učení.
Předmět je vyučován v rozsahu 4 hodin týdne za celou dobu studia, první ročník
2 hodiny a druhý ročník také 2 hodiny, z celkového počtu jsou 3 hodiny disponibilní.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))
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KOMUNIKACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ , 6 HODIN
výstupy

učivo

Komunikační a slohová výchova
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve  komunikační situace, komunikační strategie
 vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo
standardním hovorovém tempu
návod k činnosti, úvaha
odhaduje význam neznámých výrazů podle  druhy řečnických projevů
kontextu a způsobu tvoření
 publicistika, reklama
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší  literatura faktu a umělecká literatura
myšlenky a důležité informace
 grafická a formální úprava jednotlivých
písemných projevů
Každodenní život-zdraví, sport, cestování....
Životopis
Kultura
Konflikty, světové události
Oznámení-krátký praktický text
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
ŘEČOVÉ RITUÁLY , 6 HODIN
výstupy

učivo

Žvotní styl, pocity, onemocnění , hygiena
čte s porozuměním věcně i jazykově
Cestování, turistika
přiměřené texty, orientuje se v textu
Počasí, trávení volného času, poznávání měst
přeloží text a používá slovníky i a památek
elektronické
Anketa
Krátký písemný útvar:poznámka, pohlednice
zapojí se do hovoru bez přípravy
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost,
IKT (1. ročník): Internet
KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE , 6 HODIN
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výstupy

učivo

Zprávy, rozhovory, osobní dopisy
pronese jednoduše zformulovaný monolog
Zaměstnání
před publikem
Oznámení, inzerát
přednese připravenou prezentaci ze svého Brigády, pracovní trh, nezaměstnanost
oboru a reaguje na jednoduché dotazy Vnitrostátní a mezinárodní konflikty
publika
Anketa
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí přesně
význam sdělení
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
EKOLOGIE KOLEM NÁS , 8 HODIN
výstupy

učivo

Svět a příroda v ohrožení
Formální dopis
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace Člověk, jeho pocity a plány
vyslechnuté nebo přečtené
vyplní jednoduchý neznámý formulář

vyslovuje
srozumitelně
co
nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
ČTENÍ A POPISY OBRÁZKŮ , 7 HODIN
výstupy

učivo

Čtení inzerátů v novinách
používá vhodně základní odbornou slovní
vyprávění o svých zájmech a zájmech
zásobu ze svého studijního oboru
druhých lidí
dodržuje základní pravopisné normy v Anketa
písemném projevu, opravuje chyby
City a emoce
Popisy obrázků
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řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
IKT (1. ročník): Internet
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

UDÁLOSTI V ĆESKU A NĚMECKU , 6 HODIN
výstupy

učivo

Komunikační a slohová výchova
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve  komunikační situace, komunikační strategie
 vyprávění, popis osoby, věc, výklad nebo
standardním hovorovém tempu
návod k činnosti, úvaha
přednese připravenou prezentaci ze svého  druhy řečnických projevů
oboru a reaguje na jednoduché dotazy  publicistika, reklama
publika
 literatura faktu a umělecká literatura
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,  grafická a formální úprava jednotlivých
popíše své pocity
písemných projevů
Mnichov-Oktoberfest
sdělí a zdůvodní svůj názor
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Zvyky a svátky
pronese jednoduše zformulovaný monolog
Suvenýry a dárky na památku
před publikem
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
ČLOVĚK VE SVĚTĚ FANTAZIE , 6 HODIN
výstupy

učivo

Fantazie
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
Sny
způsoby vyjádření srozumitelné pro
Přání
posluchače
Formální e-mail
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zaznamená písemně podstatné myšlenky a
informace z textu, zformuluje vlastní
myšlenky a vytvoří text o událostech a
zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
vyhledá,
zformuluje
a
zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ , 6 HODIN
výstupy

učivo

Německy mluvící země
přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
Anglicismy v německém jazyce
zprostředkuje informaci dalším lidem
Svět, životní prostředí
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a Ochrana životního prostředí
aktivně používá získanou slovní zásobu
včetně vybrané frazeologie v rozsahu
daných tematických okruhů, zejména v
rutinních situacích každodenního života, a
vlastních zálib
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používá opisné prostředky v neznámých
situacích, při vyjadřování složitých
myšlenek
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
NĚMECKÁ LITERATURA A REÁLIE , 6 HODIN
výstupy

učivo

Německá literatura
dodržuje základní pravopisné normy v
Reálie Německa
písemném projevu, opravuje chyby
Německo a Němci
používá
stylisticky
vhodné
obraty
umožňující
nekonfliktní
vztahy
a
komunikaci
řeší pohotově a vhodně standardní řečové
situace i jednoduché a frekventované
situace týkající se pracovní činnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
ČESKÁ REPUBLIKA , 6 HODIN
výstupy

učivo

Česká republika
vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
Osobnosti České republiky
osobního života a k tématům z oblasti
Českárepublika v Evropské unii
zaměření studijního oboru
prokazuje faktické znalosti především o
geografických,
demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
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komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

4.2. Společenskovědní vzdělávání
4.2.1. Základy společenských věd
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na
aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje
k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými
občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též
pro veřejný zájem.
Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je
uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce
porozumět světu, v němž žijí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s
jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i
filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a
sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených
slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů
(např. film);
− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické
ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů,
postojů, preferencí a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;
− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a
zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když
má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a
vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat
se manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe
sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání,
intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti;
− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;
− chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v
diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.
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Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických
poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. Doplňuje a rozšiřuje se
vzdělání, které žáci získali ve vzdělávání oborů středního vzdělání s výučním listem tak, aby
byli schopni zvládnout požadavky maturitní zkoušky z občanského základu.
První obsahový okruh učiva může být pojat jako školní dějepis, zaměřený na dějiny 20.
století, nebo jako jiná konstrukce kurikula vytvořená na základě didaktického systému
vybraného z jiných společenskovědních oblastí.
Předmět je vyučován v rozsahu 3 hodin týdně za celou dobu studia, první ročník
2 hodiny a druhý ročník 1 hodinu, z celkového počtu jsou 2 hodiny disponibilní.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních
světových civilizací
(navázáno v RVP na: 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; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a
jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)



zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
(navázáno v RVP na: zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být
schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor)



uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo
etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
(navázáno v RVP na: uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých
náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v
multikulturním soužití)

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a
uvědomovat si význam zdravého životního stylu
(navázáno v RVP na: být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním
životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu)
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spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)



stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)



podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
(navázáno v RVP na: podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí)



adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých možností je pozitivně ovlivňovat)

ČESKOSLOVENSKÁ A ČESKÁ SPOLEČNOST VE 20. STOLETÍ
výstupy

učivo

Svět, československá a česká
charakterizuje tři velké války dvacátého
společnost ve 20. století
století, popíše jejich důsledky pro svět,
 tři světové války – první, druhá a válka
Evropu a stát
studená; důsledky válek; svět po první
vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a státu a druhé světové válce
ve
20.
století,
zhodnotí
význam  vývoj a zápas československé
významných osobností
demokracie – osobnosti, politické
uvede případy totalitních režimů na život systémy, vláda a moc, problémy a úspěchy;
 dopad válek a totalitních systémů na život
lidí
lidí a stát
charakterizuje tři velké války dvacátého
 staré a nové ideologie – liberalismus,
století, popíše jejich důsledky pro svět,
konservatismus, komunismus, socialismus,
Evropu a čs. stát
nacionalismus,
vysvětlí vývoj české a čs. společnosti a státu feminismus,environmentalismus
ve
20.
století;
zhodnotí
význam  koaliční a úřednické vlády
významných osobností
 náboženská svoboda
 hospodářská krize ve světě, dopad krize v
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie
českých zemích
dovede používat vybraný pojmový aparát
 Edvard Beneš prezidentem r. 1935
filozofie, tj. ten, který byl součástí učiva
 vystupňování národnostních problémů
dovede pracovat s jemu obsahově a  r. 1938 a konec suverenity ČSR
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formálně dostupným filozofickým textem
debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách, a to s využitím textů z
děl významných představitelů filozofickoetického a antropologického myšlení
srovná různé názory na otázky praktické
etiky a zaujme k nim vlastní stanovisko,
opřené o argumenty
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,
postoje a jednání odpovědni jiným lidem

 vnitřní a vnější ohrožení ČSR
 Mnichov 1938
 Protektorát Čechy a Morava

druhá světová válka a okupace
Československa
 domácí a zahraniční odboj - heydriciáda
 exilová vláda
 květen 1945 - povstání čs. lidu
 osvobození Československa
 poválečné uspořádání ve světě, studená
válka, rozpad kolonialismu
 Československo v letech 1945-1948
 socialistické Československo 1948-1960 Gottwald, Zápotocký, Novotný
 důsledná kontrola kultury, policejní stát,
boj proti revizionismu, centralizace
 Československá socialistická republika
1960-1989
 rok 1968 - vstup vojsk Varšavské smlouvy
 prezident Ludvík Svoboda
 1969 - federativní uspořádání ČSSR prezident G. Husák
 období normalizace, propagace komunismu
 listopad 1989 - celonárodní vlana odporu
 prezidentem Václav Havel
 1. leden 1993 vznik dvou samostatných
států ČR a SR
 1999 ČR vstupuje do NATO
 r. 2003 prezidentem zvolen Václav Klaus
 r. 2004 vstup ČR do EU
 třetí svět ve 20. století – třetí svět
a světové války, krize kolonialismu,
problémy a úspěch třetího světa na konci
20. století
 1. světová válka 1914-1918
 situace Čechů po vypuknutí války
 situace na frontách
 český odboj v Rusku
 osobnost T.G. Masaryka
 konec Rakousko-Uherska
 česká samostatnost
 vyhlášení republiky
 mírová jednání v Paříži a Československo
 jednání o ústavě republiky
 volební právo
 rozluka státu a církve
 nová ministerstva
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 župní zřízení, situace vnitropolitická
 poválečné uspořádání Evropy
 katastrofální hospodářská situace po 1.
světové válce
 celosvětová hospodářská krize 1929-1933
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
přesahy z:
CJLE (1. ročník): estetické vzdělávání - vývoj české a světové literatury
SOUDOBÝ SVĚT A ČESKÁ SPOLEČNOST NA PRAHU 21. STOLETÍ
výstupy

učivo

Soudobý svět a česká společnost
uvede příklady dopadů totalitních systémů
 vývoj společnosti v dějinách lidstva
na život lidí
 současná vyspělá společnost v kontrastu s rozvojovými zem
charakterizuje ideologie, které se uplatnily  politika velmocí - USA, Rusko, Čína
ve 20. století
 konflikty a místa napětí v současném světě- Egypt, Lybie at
dokáže diskutovat o jednotlivých státních  globální problémy v současném světě
zřízeních, o jejich problémech a úspěších
 velmoci a vyspělé země současného světa
dokáže vysvětlit a odůvodnit nutnost  bezpečnost lidí, napětí a konflikty
současného světa
dosažení kvalifikace
 globální problémy
vysvětlí systém ochrany životního prostředí  globalizace a současné státy, vliv na život lidí
v ČR
 zapojení České republiky do
charakterizuje zapojení České republiky do mezinárodních struktur; integrace
mezinárodních struktur
a desintegrace ve světě
orientuje se v charakteru rozvrstvení  obyvatelstvo České republiky – současný
stav, prognózy, multikulturní soužití
obyvatelstva ČR na počátku 21. století
 velké civilizační okruhy současného světa
diskutuje
o
prognózách
o
vývoji  globalizace jako zásadní problém lidstva
obyvatelstva v ČR
 Česká republika, ochrana přírody, vliv znečištění ovzduší na
má přehled o multikulturním soužití v  zapojení České republiky do mezinárodních struktur v rámc
Evropě a ČR
 soužití států EU
analyzuje
vybraný
problém
české  struktura obyvatelstva České republiky na základě sčítání li
 vliv médií na problémy české společnosti na prahu 21. stole
společnosti z hlediska dostupných zdrojů
dokáže reprodukovat své názory na svět a  kulturní vyspělost české společnosti na počátku 21. století
 prognózy dalšího vývoje obyvatelstva ČR
společnost
umí vysvětlit, proč jsou lidé za své názory a
postoje odpovědni jiným lidem
vysvětlí kontinuitu filozofie se sociologií, s
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problémy sociálních skupin, náboženství,
národním a národnostním problémem, s
výchovou a vzděláváním
srovná jednotlivé civilizace současného světa
(velké kulturní okruhy)
popíše současnou politiku velmocí a
vyspělých států
charakterizuje konflikty a místa napětí v
současném světě
debatuje o globálních problémech
popíše globalizaci, její dopad na státy i na
život lidí
vysvětlí zapojení České republiky do
mezinárodních struktur
charakterizuje českou společnost na počátku
21. století
debatuje o obyvatelstvu České republiky na
počátku 21. století, o prognózách jeho
vývoje, o multikulturním soužití v Evropě a
v České republice
analyzuje
vybraný
problém
české
společnosti z hlediska médií a jiných zdrojů
srovná jednotlivé civilizace v současném
světě
charakterizuje úroveň nejvyspělejších států
světa
charakterizuje největší problémy, místa
napětí a konfliktů v současném světě
dokáže reagovat na aktuální události ve
světě i v České republice
zabývá se globálními problémy, sleduje
aktuální situaci v této oblasti
debatuje o globálních problémech

pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
přesahy z:
CJLE (1. ročník): estetické vzdělávání - vývoj české a světové literatury
PSYCHOLOGIE, ČLOVĚK JAKO OSOBNOST
výstupy

učivo
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Člověk jako osobnost
dovede vysvětlit pojem psychologie a
 psychologie jako vědní obor
charakterizovat psychologické disciplíny
 vymezení pojmu psychologie
vysvětlí podstatu duševní činnosti
 psychologické disciplíny
vypracuje vlastní test osobnosti a žebříček  psychické jevy
hodnot
 podstata duševní činnosti
 determinace psychiky
orientuje se v oblasti sociální psychologie
 psychologie jednání a chování
popíše a dokáže přiblížit z příkladů vztahy  osobnost a motivace, testy osobnosti
v sociální skupině
 sociologie osobnosti
využije základní principy duševní hygieny,  sociální postoje a interakce
rozplánuje režim dne
 skupiny, jedinec a skupiny
vzájemné vztahy v sociální skupině,
dokáže se orientovat v zátěžových situacích 
skupinové normy
a znát jejich možné řešení
 duševní zdraví a psychosomatika
bude řešit náročné životní situace
 duševní hygiena, rodinný život
dokáže objasnit genderovou rovnost - muži  únava odpočinek, spánek
a ženy
 režim dne
 poruchy duševního a tělesného zdraví
 komplexy, stres, onemocnění
 antistresové programy
 zátěžové situace a jejich zvládání
 konflikty a jejich zvládání
 syndrom vyhoření
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
PR (1. ročník): Základní pojmy,
PR (1. ročník): Ústavní právo,
PR (1. ročník): Pracovní právo,
PR (1. ročník): Občanské právo,
PR (1. ročník): Obchodní právo
přesahy z:
NJK (1. ročník): Komunikace v každodenním životě,
NJK (1. ročník): Řečové rituály,
NJK (1. ročník): Ekologie kolem nás,
ZSV (1. ročník): Československá a česká společnost ve 20. století,
ZSV (1. ročník): Praktická filosofie,
CJLE (1. ročník): estetické vzdělávání - literatura a ostatní druhy umění,
CJLE (1. ročník): estetické vzdělávání - vývoj české a světové literatury,
CJLE (1. ročník): kultura, kulturní instituce
2. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
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OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních
světových civilizací
(navázáno v RVP na: 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; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a
jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)



zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
(navázáno v RVP na: zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být
schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor)



uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo
etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
(navázáno v RVP na: uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých
náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v
multikulturním soužití)



jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném
zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním,
ale i ve veřejném zájmu)

výstupy

učivo

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století,
IKT (2. ročník): Internet
přesahy z:
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ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století,
CJLE (2. ročník): práce s literárním textem,
CJLE (2. ročník): kultura a kulturní instituce
Praktická filosofie a filosofická antropologie
výstupy

učivo

Praktická filosofie a filosofická
antropologie
- dovede používat vybraný pojmový aparát - lidské myšlení v předfilosofickém období,
mýtus; vznik filozofie a základní
filozofie, tj. ten, který byl součástí učiva;
filozofické problémy, hlavní filozofické
- dovede pracovat s jemu obsahově
disciplíny
- význam filozofie a etiky v životě člověka,
a formálně dostupným filozofickým
smysl filozofie a etiky pro řešení životních
textem;
situací
- hledání smyslu života, spokojenosti a štěstí;
- debatuje o praktických filozofických
stárnutí a smrt
a etických otázkách, a to s využitím textů
- čest, úcta svědomí
z děl významných představitelů
- jazyk a dorozumívání
- člověk, národ, vlast; etnické, náboženské,
filozoficko-etického a antropologického
sociální skupiny a komunity, význam
myšlení;
komunitní spolupráce; prosociální jednání
- srovná různé názory na otázky praktické - svoboda a odpovědnost, pravda
- vina, trest a smíření
etiky a zaujme k nim vlastní stanovisko,
- ženy a muži, genderová rovnost
- vesnice a města, problémy urbanizace
opřené o argumenty;
- výchova a vzdělávání
- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,
- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie;

postoje a jednání odpovědni jiným lidem.
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
ZSV (2. ročník): Svět a československá a česká společnost ve 20. stol.,
IKT (2. ročník): Internet,
PR (2. ročník): Občanské soudní řízení,
PR (2. ročník): Trestní právo,
PR (2. ročník): Správní právo,
PR (2. ročník): Finanční právo
přesahy z:
ZSV (2. ročník): Svět a československá a česká společnost ve 20. stol.,
CJLE (2. ročník): jazyková kultura,
CJLE (2. ročník): práce s literárním textem,
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CJLE (2. ročník): kultura a kulturní instituce
PSYCHOLOGIE PRÁCE
výstupy
dokáže
charakterizovat
psychologie práce

učivo
předmět

dokáže vysvětlit a odůvodnit nutnost
dosažení kvalifikace
prosadí psychologický přístup k práci ve
skupině
dokáže
charakterizovat
vedoucího kolektivu

osobnost

dokáže
vysvětlit
systém
výběru
zaměstnanců, hodnocení pracovníků

Psychologie práce

pracovní činnosti, pracovní přístup,
kvalifikace
 psychologický přístup ke skupině
 pracovní výkon a vlivy, motivace, morálka
 vedení pracovního kolektivu
 personální činnost
 osobnost vedoucího
 klima na pracovišti, hodnocení pracovníků
 asertivní chování, jednání, zdravý životní
styl
 průběžné psychologické testy

dokáže prosazovat zdravý životní styl,
morálku a vytvořit vhodnou motivaci v
kolektivu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Internet

4.3. Matematické vzdělávání
4.3.1. Matematika
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat
matematiku v různých životních situacích.
Uvedené výsledky vzdělávání představují základ matematického vzdělávání pro daný stupeň
vzdělání a navazují na obsah a výsledky vzdělávání stanovené RVP pro tříleté obory vzdělání
s výučním listem. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří
škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání podle potřeb
odborného vzdělávání.
1. Pojetí vyučovacího předmětu matematika
A) Obecný cíl předmětu
Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě
funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v
dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
B) Charakteristika učiva
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Uvedené výsledky vzdělávání a učivo představují v odborném školství základ matematického
vzdělávání pro daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání
v souvislosti s potřebami odborného vzdělávání zejména o:
− operace s komplexními čísly a řešení kvadratických rovnic v množině C
− řešení aplikačních úloh s využitím funkcí, posloupností a trigonometrie
− analytickou geometrii kuželoseček
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli
− využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných
situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech
− aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání
− matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek
řešení vzhledem k realitě
− zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení
− číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –
grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat
− používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali
− pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání
− důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.
C) Pojetí výuky
Předmět se vyučuje v celkovém rozsahu 8 hodin týdně za celou dobu studia, v prvním i
druhém ročníku po 4 hodinách týdně. Z celkového počtu je 5 hodin disponibilních.
Při výuce se vymezují a popisují základní pojmy a další pojmy a pravidla z nich odvozené.
Postupuje se od pojmů daných případně již dříve objasněných ke složitějším znalostem a vědomostem.
Výuka je dotována v prvním a druhém ročníku 4 hodinami týdně. Při výuce se využívá
především frontální výklad, samostatná aktivní práce studentů, v menší míře skupinová
činnost či řízený rozhovor.
D) Hodnocení výsledků žáka
Hodnocení znalostí žáku dané problematiky je kladen důraz na schopnost aplikovat teoretické
poznatky na konkrétní úlohy a problémy z praktických situací a úkolů běžného života.
Hodnocení se provádí jednak formou písemnou, formou ústní a také se hodnotí samostatná
práce a aktivní přístup k učivu. V každém čtvrtletí se píše kontrolní práce, jejíž vypracování
trvá jednu vyučovací hodinu.
E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí
Matematické vzdělávání vede k rozvoji a aplikaci základních matematických postupů při
řešení praktických úloh.
• správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru
• zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné
algoritmy řešení
• využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací - tabulky, grafy a
používat je pro řešení
• správně používat a převádět jednotky
• nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít
pro konkrétní řešení
• provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu
• sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků
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• ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i
prostoru
• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných
situacích
• žák používá matematického aparátu při zpracování dat z měření a experimentů
F) Uplatnění průřezových témat
Člověk a svět práce.
Řešení slovních úloh, úloh na percentuální počet, funkční závislosti a úlohy z finanční
matematiky.
Informační a komunikační technologie.
Práce s daty, tabulky a grafy.
1. ročník, 4 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST


aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných
situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
(navázáno v RVP na: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých
úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání)



orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
(navázáno v RVP na: orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést
pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků)



zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
(navázáno v RVP na: zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s
ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní)



rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
(navázáno v RVP na: rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět
interpretovat statistické a ekonomické údaje)

SHRNUTÍ A PROHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ Z ALGEBRY , 15 HODIN
výstupy

učivo

Množiny
provádí aritmetické operace v množině
Čísla přirozená, celá, racionální, reálná
reálných čísel
Počítání se zlomky
používá různé zápisy reálného čísla
Procenta, poměr, úměra
používá absolutní hodnotu, zapíše a Absolutní hodnota čísla, číselná osa, číselná
znázorní interval, provadí operace s osa
Intervaly
95

Mocniny s přirozeným exponentem
Mocniny s nulovým a celým záporným
řeší
praktické
úlohy
s
využitím
exponentem
procentového počtu
Druhá odmocnina
provádí
operace
s
mocnimani
a
odmocninami
intervaly

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Mnohočleny a lomené výrazy,
Mat (1. ročník): Mocniny a odmocniny s racionálním exponentem,
EK (2. ročník): Pojišťovnictví,
EK (2. ročník): Daňový systém
přesahy z:
Mat (1. ročník): Mnohočleny a lomené výrazy,
Mat (1. ročník): Mocniny a odmocniny s racionálním exponentem,
Mat (1. ročník): Posloupnosti,
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti,
Mat (2. ročník): Trigonometrie obecného trojúhelníku,
Mat (2. ročník): Kombinatorika,
Mat (2. ročník): Pravděpodobnost,
Mat (2. ročník): Statistika
SHRNUTÍ A PROBHLOUBENÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ Z GEOMETRIE , 10 HODIN
výstupy

učivo

Základní planimetrické pojmy, polohové a
užívá věty o shodnosti a podobnosti
metrické vztahy mezi nimi
trojúhelníků v početních i konstrukčních
Shodnost a podobnost trojúhelníků
úlohách
Pythagorova věta
řeší polohové i metrické vlastnosti Eukleidovy věty
rovinných útvarů
Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
rozlišuje základní druhy rovinných
obrazců, určí jejich obvod a obsah
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Planimetrie - Shodná a podobná zobrazení v rovině,
Mat (2. ročník): Stereometrie,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v rovině,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru,
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Mat (2. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
přesahy z:
Mat (1. ročník): Planimetrie - Shodná a podobná zobrazení v rovině,
Mat (2. ročník): Stereometrie,
Mat (2. ročník): Vektorová algebra,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v rovině,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
MNOHOČLENY A LOMENÉ VÝRAZY , 16 HODIN
výstupy

učivo

Číslo a proměnná
provádí aritmetické operace v množině
 číselné obory – reálná čísla a jejich
reálných čísel
vlastnosti
provádí operace s mnohočleny, lomenými  absolutní hodnota reálného čísla, interval
výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a  výrazy s proměnnými
odmocniny
 mocniny s celým a racionálním
provádí aritmetické operace v množině exponentem, odmocniny
reálných čísel
 rovnice a nerovnice
používá absolutní hodnotu, zapíše a Operace s mnohočleny
znázorní interval, provádí operace s Společný dělitel a násobek mnohočlenů
Operace s lomenými výrazy
intervaly(sjednocení, průnik)
provádí operace s mnohočleny, lomenými
výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a
odmocniny, upravuje číselné výrazy
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich
soustavy, lineární a kvadratické nerovnice
používá
úpravy

ekvivalentní

a

neekvivalentní

aplikuje funkční vztahy při řešení
goniometrických,
exponenciálních
a
logaritmických rovnic
načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí
jejich vlastnosti
aplikuje poznatky o funkcích a aritmetické
a geometrické posloupnosti při řešení
praktických úloh
provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí a orientuje se v základních
pojmech finanční matematiky
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
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Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (1. ročník): Mocniny a odmocniny s racionálním exponentem
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (1. ročník): Mocniny a odmocniny s racionálním exponentem
LINEÁRNÍ FUNKCE , 5 HODIN
výstupy

učivo

Funkce a její graf
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
Funkce lineární, konstatní,
jejich grafy a určí jejich vlastnosti
hodnotou a její grafy

s

absolutní

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
Mat (1. ročník): Kvadratická funkce,
Mat (1. ročník): Prohloubení bení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí,
Mat (1. ročník): Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti
přesahy z:
Mat (1. ročník): Prohloubení bení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí
LINEÁRNÍ ROVNICE A NEROVNICE A JEJICH SOUSTAVY , 14 HODIN
výstupy

učivo

Řešení lineární rovnice
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
soustavy, lineární a kvadratické nerovnice
Lineární nerovnice
používá ekvivaletní a neekvivaletní úpravy Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
Soustava lineárních rovnic
Soustava lineárních nerovnic
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Kvadratická rovnice a nerovnice,
Mat (1. ročník): Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,
Mat (2. ročník): Goniometrické rovnice a nerovnice
přesahy z:
Mat (1. ročník): Kvadratická rovnice a nerovnice
KVADRATICKÁ FUNKCE , 4 HODIN
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výstupy

učivo

rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
jejich grafy a určí jejich vlastnosti

Kvadratická funkce

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
Mat (1. ročník): Kvadratická rovnice a nerovnice,
Mat (1. ročník): Prohloubení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí
přesahy z:
Mat (1. ročník): Lineární funkce,
Mat (1. ročník): Prohloubení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí
KVADRATICKÁ ROVNICE A NEROVNICE , 6 HODIN
výstupy

učivo

Řešení kvadratických rovnic
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich
Rozklad kvadratického trojčlenu
soustavy, lineární a kvadratické nerovnice
Kvadratická nerovnice
používá ekvivaletní a neekvivaletní úpravy
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy,
Mat (1. ročník): Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,
Mat (2. ročník): Goniometrické rovnice a nerovnice
přesahy z:
Mat (1. ročník): Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy,
Mat (1. ročník): Kvadratická funkce
PROHLOUBENÍ POZNATKŮ O FUNKCÍCH, VLASTNOSTI FUNKCÍ , 20 HODIN
výstupy

učivo

Funkce lineární a kvadratická
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
Nepřímá úměrnosti
jejich grafy a určí jejich vlastnosti
Lineárně lomená funkce
Vlastnosti funkcí
Funkce druhá odmocnina z x
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie

99

přesahy do:
Mat (1. ročník): Lineární funkce,
Mat (1. ročník): Kvadratická funkce,
Mat (1. ročník): Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti,
IKT (1. ročník): Počítačová grafika
přesahy z:
Mat (1. ročník): Lineární funkce,
Mat (1. ročník): Kvadratická funkce,
Mat (1. ročník): Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti
MOCNINY A ODMOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM , 6 HODIN
výstupy

učivo

Definice a věty o druhé odmocnině
provádí aritmetické operace v množině
Mocniny s racionálním exponentem
reálných čísel
provádí
operace
odmocninami

s

mocninami

a
komentář

pokrytí průřezových témat
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (1. ročník): Mnohočleny a lomené výrazy
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (1. ročník): Mnohočleny a lomené výrazy
EXPONENCIÁLNÍ
11 HODIN

A LOGARITMICKÁ FUNKCE, EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÉ ROVNICE

výstupy

učivo

Exponenciální funkce
rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
Logaritmická funkce
jejich grafy a určí jejich vlastnosti
Počítání s logaritmy
řeší exponenciální a logaritmické rovnice, Exponenciální a logaritmické rovnice
počítá s logaritmy
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
Mat (1. ročník): Prohloubení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí,
EK (2. ročník): Bankovnictví,
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,

EK (2. ročník): Pojišťovnictví
přesahy z:
Mat (1. ročník): Lineární funkce,
Mat (1. ročník): Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy,
Mat (1. ročník): Kvadratická rovnice a nerovnice,
Mat (1. ročník): Prohloubení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí
PLANIMETRIE - SHODNÁ A PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ , 15 HODIN
výstupy

učivo

Zobrazení
rozlišuje jednotlivá zobrazení v rovině,
Shodné zobrazení
zobrazuje geometrické útvary
Osová a středová souměrnost
Posunutí
Otočení
Stejnolehlost
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (2. ročník): Stereometrie
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (2. ročník): Stereometrie,
Mat (2. ročník): Vektorová algebra
POSLOUPNOSTI , 14 HODIN
výstupy

učivo

Definice posloupnosti, rekurentní vzorec povysvětlí pojem posloupnost jako zvláštní
sloupnosti
případ funkce
Aritmetická posloupnost
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, Geometrická posloupnost
výčtem prvků, graficky
Základy finanční matematiky
rozliší aritmetickou
posloupnost

a

geometrickou

provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí a orientuje se v základních
pojmech
aplikuje poznatky o funkcích, aritmetické a
geometrické posloupnosti při řešení
praktických úloh
komentář
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pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
EK (2. ročník): Bankovnictví,
EK (2. ročník): Pojišťovnictví
2. ročník, 4 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST


aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných
situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
(navázáno v RVP na: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých
úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání)



orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
(navázáno v RVP na: orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést
pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků)



zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
(navázáno v RVP na: zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s
ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní)



rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
(navázáno v RVP na: rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět
interpretovat statistické a ekonomické údaje)

GONIOMETRICKÉ FUNKCE A JEJICH VLASTNOSTI , 10 HODIN
výstupy

učivo

Oblouková míra
znázorní goniometrické funkce v oboru
Orientovaný úhel
reálných čísel, používá jejich vlastností a
Definice, základní vlastnosti a grafy funkcí
vztahů
při
řešení
jednoduchých
sinus, kosinus, tangens a kotangens
goniometrických rovnic i k řešení
rovinných a prostorových vztahů
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
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Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (1. ročník): Prohloubení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí,
Mat (2. ročník): Goniometrické rovnice a nerovnice,
Mat (2. ročník): Trigonometrie obecného trojúhelníku
přesahy z:
Mat (1. ročník): Lineární funkce,
Mat (1. ročník): Prohloubení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí,
Mat (2. ročník): Goniometrické rovnice a nerovnice,
Mat (2. ročník): Trigonometrie obecného trojúhelníku
GONIOMETRICKÉ ROVNICE A NEROVNICE , 8 HODIN
výstupy

učivo

Součtové vzorce
řeší goniometrické rovnice a umí upravit
Vzorce pro dvojnásobný a poloviční úhel
goniometrické výrazy
Goniometrické výrazy a rovnice
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti,
Mat (2. ročník): Trigonometrie obecného trojúhelníku
přesahy z:
Mat (1. ročník): Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy,
Mat (1. ročník): Kvadratická rovnice a nerovnice,
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti,
Mat (2. ročník): Trigonometrie obecného trojúhelníku
TRIGONOMETRIE OBECNÉHO TROJÚHELNÍKU , 6 HODIN
výstupy
řeší zákonitosti obecného trojúhelníku

učivo
Vzorec pro obsah trojúhelníku
Sinová věta
Kosinová věta
Užití trigonometrie v praktických příkladech
komentář

pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti,
Mat (2. ročník): Goniometrické rovnice a nerovnice
přesahy z:
Mat (2. ročník): Goniometrické funkce a jejich vlastnosti,
Mat (2. ročník): Goniometrické rovnice a nerovnice
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STEREOMETRIE , 14 HODIN
výstupy

učivo

Polohové vlastnosti útvarů
určuje vzájemnou polohu dvou přímek,
Metrické vlastnosti útvarů
přímky a roviny, dvou rovin, odchylku
Objemy a povrchy těles
dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
vzdálenost bodu od roviny
určuje povrch a objem základních těles s
využitím funkčních vztahů a trigonometrie
řeší metrické a polohové vztahy v prostoru
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (1. ročník): Planimetrie - Shodná a podobná zobrazení v rovině
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (1. ročník): Planimetrie - Shodná a podobná zobrazení v rovině
KOMBINATORIKA , 12 HODIN
výstupy

učivo

Práce s daty, kombinatorika
užívá vztahy pro počet variací, permutací a
a pravděpodobnost
kombinací bez opakování
Základní pravidla
počítá s faktoriály a kombinačními čísly
Variace, permutace, kombinace
využívá vztahy pro počet variací, Binomická věta
permutací a kombinací bez opakování
určí pravděpodobnost náhodného jevu
kombinatorickým postupem
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (2. ročník): Pravděpodobnost
přesahy z:
Mat (2. ročník): Pravděpodobnost
PRAVDĚPODOBNOST , 8 HODIN
výstupy

učivo
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Náhodné pokusy a jevy
určí pravděpodobnost náhodného jevu
Pravděpodobnost jevu, sjednocení jevů a jevu
kombinatorických postupem
opačného
Pravděpodobnost nezávislých jevů
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (2. ročník): Kombinatorika
přesahy z:
Mat (2. ročník): Kombinatorika
STATISTIKA , 6 HODIN
výstupy

učivo

Statistický soubor a jeho třídění
užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a
Střední hodnoty znaku
relativní četnost, ukazatele polohy a
Odchylky od středních hodnot
variability
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky diagramy a
grafy se statistickými údaji
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy
a grafy se statistickými údaji
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
IKT (1. ročník): Tabulkové procesory
VEKTOROVÁ ALGEBRA , 8 HODIN
výstupy

učivo

Vektor a jeho velikost
provádí operace s vektory: součet a rozdíl
Operace s vektory
vektorů, násobení vektorů reálným číslem,
Lineární závislosti a nezávislost vektorů
skalární součin vektorů
Úhel vektorů
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
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Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (1. ročník): Planimetrie - Shodná a podobná zobrazení v rovině,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v rovině,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
přesahy z:
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v rovině,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ , 8 HODIN
výstupy

učivo

Vyjádření přímky
řeší analyticky polohové a metrické vztahy
Polohové a metrické vlastnosti přímek
bodů a přímek v rovině
užívá různá vyjádření přímky
řeší úlohy na polohové
vlastnosti rovinných útvarů

a

metrické
komentář

pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (2. ročník): Vektorová algebra,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (2. ročník): Vektorová algebra,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA , 3 HODIN
výstupy
Řešení maturitních testů

učivo
Příprava na státní maturitu
komentář

pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (2. ročník): Vektorová algebra,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v rovině,
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Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z geometrie,
Mat (2. ročník): Vektorová algebra,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v rovině,
Mat (2. ročník): Analytická geometrie v prostoru
4.3.2. Seminář z matematiky
2 ročník, l hodina týdně
Předmět je dotován v celkovém rozsahu 1 hodina týdně pouze ve druhém ročníku
s mezipředmětovou vazbou na předmět Matematika. Tato hodina je disponibilní.
Název předmětu
Seminář z matematiky
Oblast
Charakteristika předmětu Daný předmět je povinně volitelný pro žáky, kteří chtějí
maturovat z předmětu matematika. Hlavní náplní je psaní a
rozbor maturitních testů.
Obsahové, časové a
Předmět se vyučuje ve druhém ročníku. Slouží jako příprava pro
organizační vymezení
maturitní zkoušku z matematiky.
předmětu (specifické
Při výuce se využívají znalosti z předmětu matematika a je
informace o předmětu
zaměřen na ověřování znalostí typových maturitních úloh, které
důležité pro jeho realizaci) se objevují u maturitní zkoušky a jejich rozbor.
Výuka je dotována ve druhém ročníku jednou hodinou týdně.

Integrace předmětů
 Matematické vzdělávání
Mezipředmětové vztahy
 Matematika
Výchovné a vzdělávací
Kompetence k učení:
strategie: společné postupy
 používat správně pojmy kvantifikujícího charakteru
uplatňované na úrovni
 zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy
předmětu, jimiž učitelé
a techniky a používat vhodné algoritmy řešení
cíleně utvářejí a rozvíjejí
Kompetence k řešení problémů:
klíčové kompetence žáků
 provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu
 sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě
dílčích výsledků
 ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
Matematické kompetence:
 používat správně pojmy kvantifikujícího charakteru
 zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy
a techniky a používat vhodné algoritmy řešení
 využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění
reálných situací - tabulky, grafy a používat je pro řešení
Způsob hodnocení žáků
Při hodnocení znalostí dané problematiky je kladen důraz na
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Název předmětu

Seminář z matematiky
schopnost aplikovat teoretické poznatky na konkrétní úlohy a
problémy z praktických situací a úkolů běžného života.
Hodnocení se provádí formou písemnou.

Seminář z matematiky
Výchovné a vzdělávací strategie

Učivo
Řešení maturitních testů

2. ročník





Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Matematické kompetence
ŠVP výstupy – žák:
provádí aritmetické operace v množině přirozených,
celých, racionálních a reálných čísel
provádí aritmetické operace v množině reálných čísel
řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy,
lineární a kvadratické nerovnice
řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, jejich
soustavy
rozlišuje jednotlivá geometrická zobrazení v rovině,
zobrazuje geometrické útvary
řeší polohové a metrické úlohy v prostoru
provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení
vektorů reálným číslem, skalární součin vektorů)
užívá vztahy pro výpočet uspořádaných a
neuspořádaných k-tic
řešení maturitních testů
používá různé zápisy reálného čísla
provádí operace s mnohočleny, výrazy, lomenými
výrazy a výrazy s mocninami a odmocninami
rozlišuje a užívá ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
rovnic a nerovnic
rozlišuje grafy jednotlivých druhů funkcí, narýsuje jejich
grafy a určí jejich vlastnosti
vysvětlí pojem posloupnost jako zvláštní případ funkce
vužívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v
početních i konstrukčních úlohách
určuje povrch a objem základních těles s využitím
funkčních vztahů a trigonometrie
řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a
přímek
počítá s faktoriály a kombinačními čísly
používá absolutní hodnotu, zapíše in-terval, provádí
operace s intervaly
převádí jednoduché reálné situace do matematických
struktur, pracuje s ma-tematickým modelem a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě
řeší exponenciální, logaritmické rov-nice, počítá s
logaritmy
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků,
graficky
řeší polohové i metrické úlohy rovinných útvarů
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Seminář z matematiky

2. ročník
užívá různá analytická vyjádření přímky
určí
pravděpodobnost
náhodného
jevu
kombinatorickým postupem
řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu
rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost
užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní
četnost, variační rozpětí
provádí početní operace s mocninami a odmocninami
řeší
goniometrické
rovnice,
zjednodušuje
goniometrické výrazy za uvedených podmínek
provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí,
orientuje se v základních pojmech finanční matematiky
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se
statistickými údaji znázorní goniometrické funkce v
oboru reálných čísel, používá jejich vlastností a vztahů
při řešení goniometrických rovnic i k řešení rovinných a
prostorových útvarů
vyšetří statistický soubor z hlediska polohy a variability

4.4. Vzdělávání pro zdraví
4.4.1. Tělesná výchova
Vzdělávání v této oblasti navazuje na kompetence, které si žáci osvojili ve stejnojmenné
oblasti vzdělávání z předcházejícího vzdělávání; předpokládá se kontinuální pokračování v
jejich rozvíjení.
Cílem vzdělávání pro zdraví je preventivní aktivní péče o zdraví člověka, která spočívá
převážně v přijetí zdravého způsobu života (pohybová aktivnost a správná výživa), v kvalitě
mezilidských vztahů, životního prostředí, sexuální výchově, bezpečí člověka a uvědomělém
rozvíjení vlastní identity.
Důraz je kladen na kvalitu pohybového učení a tělesné aktivity žáků s cílem podporovat
pohybovou aktivnost jako pravidelnou součást každodenního života.
Zdůrazňujeme i poznatky o funkci a potřebách těla v jeho biopsychosociální jednotě, výchovu
proti závislostem, kritický přístup k mediálním obsahům a odpovědný přístup k sobě a okolí.
Doporučuje se umožňovat žákům účast na projektování aktivit vzdělávání pro zdraví a
diferencovat žáky pro plnění úkolů, ve kterých mohou být všichni úspěšní.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− pociťovat potřebu celoživotní odpovědnosti za své zdraví;
− rozvíjet tělesnou zdatnost a kultivovat správné pohybové stereotypy;
− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení; plnit ukázněně úkoly při
mimořádných situacích;
− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům
kritický odstup;
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− pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné činnosti;
− dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností, tj. objektivně měřit,
analyzovat a vyhodnocovat vlastní svalovou zdatnost a výkonnost;
− dodržovat organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti;
− chápat a rozvíjet pozitivní morálně volní vlastnosti a prosociální chování včetně jednání fair
play;
− rozhodovat se a vést uvědoměle svůj program zdravého způsobu života, plánovat a podle
možností kvalitně realizovat a vyhodnocovat vlastní pohybové aktivity.
Předmět je vyučován v rozsahu 4 hodin týdne za celou dobu studia, první ročník
2 hodiny a druhý ročník také 2 hodiny.

1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a
uvědomovat si význam zdravého životního stylu
(navázáno v RVP na: být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním
životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu)



spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)



stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)



podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
(navázáno v RVP na: podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí)



adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých možností je pozitivně ovlivňovat)
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL , 3 HODIN
výstupy

učivo

Zdravý životní styl
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
Tělesná výchova
sestavit
pohybové
vazby,
hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou  poznatky o kosterní, svalové,
kardiovaskulární, dýchací aj. soustavě
sestavu (skladbu)
 svalová síla, rychlost, vytrvalost, obratnost,
komunikuje při pohybových činnostech – koordinace, ohebnost, rozsah pohybu
dodržuje smluvené signály a vhodně v kloubech, rovnováha
používá odbornou terminologii
 pohybové aktivity (Sprinty (100 m, 400 m)
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat Rozvoj vytrvalosti (běh na 800m, kros)
Skok daleký
výkony jednotlivců nebo týmu
Skok vysoký
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, Vrh koulí
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
Hod granátem (oštěpem, diskem)
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
při Překážkový běh
pohybových aktivitách
Štafety
komunikuje při pohybových činnostech –  životní prostředí
dodržuje smluvené signály a vhodně  kompenzace neuropsychické i fyzické
zátěže
používá odbornou terminologii
 regenerace
dovede
o
pohybových
činnostech  testování tělesné zdatnosti
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
Racionální výživa
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
pohybových aktivitách

při

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám
(klimatickým,
zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
kriticky posoudí mediální
týkající se péče o zdraví

informace
komentář

pokrytí průřezových témat
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Člověk a životní prostředí
BEZPEČÍ ČLOVĚKA , 4 HODIN
výstupy

učivo

uplatňuje
zásady
bezpečnosti
pohybových aktivitách

při

uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
pohybových aktivitách

při

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám
(klimatickým,
zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede
o
pohybových
činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti

Bezpečí člověka
 rizikové faktory, sexuální výchova
 úrazová prevence
 zásady jednání v situacích osobního
ohrožení člověka za mimořádných událostí
 první pomoc
Herní
činnosti
jednotlivce
(základní
technika):
 odbíjení míče prsty vrchem
 odbíjení míče spodem (bagrem)
 spodní podání
 vrchní podání
 nahrávka
 vrchní odbíjení obouruč (smeč)
 blokování
Hra (a herní systémy):
 útočná
 obranná

popíše rizikové faktory
dodržuje
pravidla
pohybových aktivitách

bezpečnosti

při

poskytuje první pomoc sobě a jiným
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
KOŠÍKOVÁ , 2 HODIN
výstupy

učivo

Herní
činnosti
jednotlivce
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
technika):
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
 přihrávání míče
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
při  chytání míče
pohybových aktivitách
 driblink
komunikuje při pohybových činnostech –  střelba z místa
dodržuje smluvené signály a vhodně  střelba z pohybu (dvojtakt)
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(základní

 uvolňování bez míče
dovede
o
pohybových
činnostech  uvolňování s míčem
Hra (a herní systémy):
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
 útočné
uplatňuje zásady sportovního tréninku
 obranné
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, Kvalita mezilidských vztahů
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
 komunikace
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
při  sociální soudržnost
pohybových aktivitách
používá odbornou terminologii

volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám
(klimatickým,
zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede
o
pohybových
činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
GYMNASTIKA , 5 HODIN
výstupy

učivo

Prostná (základní cviky - kotoul vpřed a vzad,
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
kotoul letmo, rovnovážné cviky, přemet
sestavit
pohybové
vazby,
hudebně
stranou, stoj na hlavě a na rukou)
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
Přeskok (přes kozu, přes bednu, z
sestavu (skladbu)
trampolínky do duchen)
komunikuje při pohybových činnostech – Hrazda dosažná, doskočná (průvlek jednonož,
dodržuje smluvené signály a vhodně obounož, toče, výmyk, podmet)
používá odbornou terminologii
Kruhy (svis vznesmo, střemhlav,
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, výmyk,přednos, komíhání a kondiční cviky)
Rytmická cvičení a tance
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
Cvičení s náčiním
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
při
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pohybových aktivitách
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
FLORBAL , 5 HODIN
výstupy

učivo

Herní
činnosti
jednotlivce
komunikuje při pohybových činnostech –
technika):
dodržuje smluvené signály a vhodně
 nahrávky
používá odbornou terminologii
 zpracování přihrávky
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,  vedení míče
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
 střelba
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
při Hra (a herní systémy):
pohybových aktivitách
 obrana
komunikuje při pohybových činnostech –  útok
dodržuje smluvené signály a vhodně  rozehrávky standardních situací
používá odbornou terminologii

(základní

uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
pohybových aktivitách

při
komentář

pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
ÚPOLY
výstupy

učivo

Pádová technika
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
Nácvik sebeobrany (kryty, kopy, úchopy)
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
AEROBIC A KONDIČNÍ CVIČENÍ
výstupy

učivo
114

Zvládnutí základních posilovacích cviků (rozje schopen sladit pohyb s hudbou, umí
lišení pro rychlost, vytrvalost, sílu, obratnost):
sestavit
pohybové
vazby,
hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou  pro dolní končetiny
 pro horní končetiny
sestavu (skladbu)
 pro břišní svaly
komunikuje při pohybových činnostech –  pro zádové svaly
dodržuje smluvené signály a vhodně Seznámení se zdravotní TV - základní cviky
používá odbornou terminologii
Dechová cvičení
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
při  speciální korektivní cvičení podle druhu
oslabení
pohybových aktivitách
 pohybové aktivity prospěšné zdravému
dovede
o
pohybových
činnostech tělesnému rozvoji
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
 kontraindikované pohybové aktivity
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
pohybových aktivitách

při

zdůvodní význam zdravého životního stylu
objasní vliv tělesných cvičení na funkci
jednotlivých orgánů a soustav a důsledky
pohybové nedostatečnosti pro organismus
dovede uvědoměle zlepšovat svalovou sílu,
rychlost, vytrvalost, obratnost a kloubní
pohyblivost aj.
osvojil si zásady správného držení těla a
chůze
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
sedavému způsobu života a požadavkům
budoucího povolání; osvojil si různé
způsoby relaxace
ověří intenzitu a objem tělesného zatížení
měřením (SF, DF), popíše důsledky
snižování a zvyšování zátěže
navrhne a zdůvodní vhodný vlastní režim
zdravého způsobu života
dovede posoudit biologické, psychické,
estetické a sociální účinky pohybových
činností
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
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KOPANÁ
výstupy

učivo

Herní
činnosti
jednotlivce
(základní
komunikuje při pohybových činnostech –
technika):
dodržuje smluvené signály a vhodně
 vedení míče
používá odbornou terminologii
 zpracování míče
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat  přihrávka
výkony jednotlivců nebo týmu
 střelba
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, Hra a herní kombinace (a herní systémy):
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
 obrana
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
při  útok
pohybových aktivitách
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje
zásady
bezpečnosti
pohybových aktivitách

při
komentář

pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a
jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a
uvědomovat si význam zdravého životního stylu
(navázáno v RVP na: být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním
životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu)



spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)
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stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)



podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
(navázáno v RVP na: podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí)



adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých možností je pozitivně ovlivňovat)

ATLETIKA , 3 HODIN
výstupy

učivo

Zdravý životní styl
dokáže
zjistit
úroveň
pohyblivosti,
Tělesná výchova
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými  poznatky o kosterní, svalové,
kardiovaskulární, dýchací aj. soustavě
údaji
 svalová síla, rychlost, vytrvalost, obratnost,
dovede uplatňovat techniku a základy koordinace, ohebnost, rozsah pohybu
taktiky v základních a vybraných v kloubech, rovnováha
sportovních odvětvích
 pohybové aktivity
komunikuje při pohybových činnostech – Sprinty (100 m, 400 m)
dodržuje smluvené signály a vhodně Rozvoj vytrvalosti (běh na 800m, kros)
Skok daleký
používá odbornou terminologii
Skok vysoký
volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ Vrh koulí
odpovídající příslušné činnosti a okolním Hod granátem (oštěpem, diskem)
podmínkám
(klimatickým,
zařízení, Překážkový běh
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat Štafety
a ošetřovat
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
komunikuje při pohybových činnostech
spolupracuje s vrstevníky v proměnlivých
situacích v týmu, řeší problémy a
rozhoduje
volí vhodná cvičení ke korekci svého
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zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního zlepšování
z nabídky pohybových aktivit
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
VOLEJBAL , 4 HODIN
výstupy

učivo

Herní
činnosti
jednotlivce
(základní
dovede rozlišit jednání fair play od
technika):
nesportovního jednání
 odbíjení míče prsty vrchem
dokáže vyhledat potřebné informace z  odbíjení míče spodem (bagrem)
oblasti zdraví a pohybu
 spodní podání
komunikuje při pohybových činnostech –  vrchní podání
dodržuje smluvené signály a vhodně  nahrávka
používá odbornou terminologii
 vrchní odbíjení obouruč (smeč)
využívá pohybové činnosti pro všestrannou  blokování
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné Hra (a herní systémy):
 útočná
zdatnosti
 obranná
Bezpečí člověka
 rizikové faktory
 úrazová prevence
 zásady jednání v situacích osobního
ohrožení a za mimořádných událostí
 první pomoc
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
KOŠÍKOVÁ , 2 HODIN
výstupy

učivo

Herní
činnosti
pozná chybně a správně prováděné
technika):
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
 přihrávání míče
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
 chytání míče
dovede uplatňovat techniku a základy  driblink
taktiky v základních a vybraných
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jednotlivce

(základní

 střelba z místa
dovede připravit prostředky k plánovaným  střelba z pohybu (dvojtakt)
 uvolňování bez míče
pohybovým činnostem
 uvolňování s míčem
dovede se zapojit do organizace turnajů a Hra (a herní systémy):
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
 útočné
dokumentaci
 obranné
volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám
(klimatickým,
zařízení,
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat
a ošetřovat
sportovních odvětvích

využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
GYMNASTIKA , 5 HODIN
výstupy

učivo

Prostná (základní cviky - kotoul vpřed a vzad,
dovede uplatňovat techniku a základy
kotoul letmo, rovnovážné cviky, přemet
taktiky v základních a vybraných
stranou, stoj na hlavě a na rukou)
sportovních odvětvích
Přeskok (přes kozu, přes bednu, z
dovede připravit prostředky k plánovaným trampolínky do duchen)
pohybovým činnostem
Hrazda dosažná, doskočná (průvlek jednonož,
komunikuje při pohybových činnostech – obounož, toče, výmyk, podmet)
(svis
vznesmo,
střemhlav,
dodržuje smluvené signály a vhodně Kruhy
výmyk,přednos,
komíhání
a
kondiční
cviky)
používá odbornou terminologii
Rytmická cvičení a tance
využívá pohybové činnosti pro všestrannou Cvičení s náčiním
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné Kvalita mezilidských vztahů
zdatnosti
 komunikace
dovede připravit prostředky k plánovaným  sociální soudržnost
pohybovým činnostem
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
FLORBAL , 5 HODIN
výstupy

učivo
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Herní
činnosti
jednotlivce
dovede se zapojit do organizace turnajů a
technika):
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
 nahrávky
dokumentaci
 zpracování přihrávky
volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/  vedení míče
odpovídající příslušné činnosti a okolním  střelba
podmínkám
(klimatickým,
zařízení, Hra (a herní systémy):
hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat
 obrana
a ošetřovat
 útok
 rozehrávky standardních situací

(základní

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
ÚPOLY , 2 HODIN
výstupy

učivo

Pádová technika
dokáže
zjistit
úroveň
pohyblivosti,
Nácvik sebeobrany (kryty, kopy, úchopy)
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými
údaji
dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
DECHOVÁ CVIČENÍ , 5 HODIN
výstupy

učivo

Zvládnutí základních posilovacích cviků (rozdovede uplatňovat techniku a základy
lišení pro rychlost, vytrvalost, sílu, obratnost):
taktiky v základních a vybraných
 pro dolní končetiny
sportovních odvětvích
 pro horní končetiny
dovede připravit prostředky k plánovaným  pro břišní svaly
pohybovým činnostem
 pro zádové svaly
komunikuje při pohybových činnostech – Seznámení se zdravotní TV - základní cviky
dodržuje smluvené signály a vhodně Dechová cvičení
Seznámení se zdravotní TV - základní cviky
používá odbornou terminologii
Dechová cvičení
využívá pohybové činnosti pro všestrannou
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pohybovou přípravu a zvyšování tělesné Zdravotní tělesná výchova
(podle doporučení lékaře)
zdatnosti
dokáže
zjistit
úroveň
pohyblivosti,  speciální korektivní cvičení podle druhu
ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat oslabení
si pohybový režim ve shodě se zjištěnými  pohybové aktivity prospěšné zdravému
tělesnému rozvoji
údaji
 kontraindikované pohybové aktivity
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
KOPANÁ , 5 HODIN
výstupy

učivo

Herní
činnosti
jednotlivce
(základní
dovede rozlišit jednání fair play od
technika):
nesportovního jednání
 vedení míče
participuje
na
týmových
herních  zpracování míče
činnostech družstva
 přihrávka
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci  střelba
tělesných a duševních sil, i vzhledem k Hra a herní kombinace (a herní systémy):
požadavkům
budoucího
povolání;  obrana
uplatňuje osvojené způsoby relaxace
 útok
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti

4.5. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
4.5.1. Informační a komunikační technologie
A) Obecný cíl předmětu
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Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.
Vzdělávání v nástavbovém studiu navazuje na požadavky vymezené pro tuto oblast v RVP
pro tříleté obory vzdělání s výučním listem kategorie H a na reálné dovednosti žáků.
B) Charakteristika učiva
Vyučování předmětu informační a komunikační technologie směřuje k tomu, aby žáci:
 dovedli používat odbornou terminologii
 porozuměli blokovému schématu počítače a významu jeho součástí
 pochopili strukturu dat a možnosti jejich uložení a přenosu
 pracovali s operačním systémem na uživatelské úrovni
 uměli pracovat s textovým, tabulkovým, databázovým, grafickým, prezentačním editorem
 uměli používat internet a e-mail
 uměli vytvořit jednoduché webové stránky
 zvládli ochranu počítače před škodlivým softwarem
C) Pojetí výuky2
Předmět je vyučován v obou ročnících studia v celkovém rozsahu 2 hodiny týdně.
V prvním ročníku 1 hodina týdně, ve druhém ročníku také 1 hodina týdně.
Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a
komunikačních technologií, efektivně je používat v jiných předmětech, v budoucí praxi i v
soukromém životě.
Základní formou výuky je práce s počítačem v odborných učebnách. Ve výuce je kladen
důraz na samostatnou práci formou praktických úkolů následujících po výkladu, intuitivní
ovládání počítače a řešení komplexních úloh.
Výuka bude probíhat formou individuální obsluhy počítačů.
Další formou výuky jsou samostatné projekty na zadané téma, možno i skupinové.
Předmět má celkovou dotaci za studium 2 hodin týdně. Některé tematické celky tak budou
zařazeny opakovaně, ovšem na vyšší úrovni a se vzájemným prolínáním. Učivo bude neustále
aktualizováno s vývojem hardwaru a softwaru a podle potřeb praxe.
D) Hodnocení výsledků žáků
Je založeno na kombinaci známek, které žáci získávají z testů, referátů, praktických úkolů a
samostatných projektů. Ústní zkoušení je zařazeno jako doplňující faktor.
E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí.
Výuka předmětu informační a komunikační technologie směřuje k tomu, aby žák:
 ovládal na uživatelské úrovni práci s počítačem, operačním systémem a kancelářským
softwarem
 získával informace z internetu a pracoval s informacemi
 jednal odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně při samostatné a skupinové práci
 dbal na dodržování zákonů a pravidel chování zejména při práci s internetem
 uměl myslet kriticky – tj. dokázal zkoumat věrohodnost dostupných informací, nenechával
se manipulovat, tvořil si vlastní úsudek
 vyjadřoval se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentoval při předkládání vyhotovených prací
 formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
 volil prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění zadaných úkolů, využíval zkušeností a vědomostí nabytých dříve.
Kompletní výčet klíčových kompetencí, které vyučovací předmět Informační a komunikační
technologie rozvíjí, je uveden níže.
F) Uplatnění průřezových témat.
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V předmětu je realizováno průřezové téma Člověk v demokratické společnosti tím, že žáci
jsou vedeni k samostatné, ale i kolektivní práci.
Téma Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí prolíná výukou celého předmětu, žák
pracuje s informacemi, vyhledává, vyhodnocuje a využívá informace. Učí se písemně i
verbálně prezentovat.
Téma Informační a komunikační technologie je vlastní náplní předmětu.
Informační a komunikační technologie
1. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)



určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout
způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v
projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé,
obsahově i stylisticky náročnější texty)

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
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(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)


pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se
vzdělávání a trhu práce
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(navázáno v RVP na: mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce)
ZÁKLADY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
výstupy

učivo

orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému adresářů,
ovládá základní práce se soubory
(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání),
odlišuje a rozpoznává základní typy
souborů a pracuje s nimi

 Seznámení s výukou ICT na odborných
učebnách, provozní řád učeben
 Bezpečnost práce a ergonomie
 Historie VT, generace počítačů, rozdělení a
oblasti využití počítačů
 Základní pojmy ICT, informace, data

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
HARDWARE PC
výstupy

učivo

používá počítač a jeho periferie (obsluhuje  Hardware PC
je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební  Principy fungování, části, periferie
 Vstupní zařízení
materiál)
 Výstupní zařízení
 Obsah skříně PC
 Záznamová média
 Komunikační zařízení
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
SOTFWARE PC- OPERAČNÍ SYSTÉM
výstupy

učivo

 Rozdělení softwaru
 Operační systém - význam, možnosti

Konfigurace, nastavení - uživatelské
prostředí
 Data, soubor, složka, souborové manažery,
používá běžné základní a aplikační průzkumník
programové vybavení (aplikace dodávané s
 Komprimace
operačním systémem,
dále
pracuje
zejména s aplikacemi tvořícími tzv.
kancelářský SW jako celkem)
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni konfiguruje
operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí
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komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
INTERNET
výstupy

učivo

 Informace, práce s informacemi
 Internet - význam, služby, historie
 E-mail, organizace času a plánování, chat,
messenger, videokonference, telefonie, FTP...
 Práce s informacemi, informační zdroje,
volí vhodné informační zdroje k vyhledávání na Internetu
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody, způsoby) k
jejich získávání
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně
použití filtrování

uvědomuje si nutnost posouzení validity
informačních zdrojů a použití informací
relevantních
pro
potřeby
řešení
konkrétního problému
komunikuje elektronickou poštou, ovládá i
zaslání přílohy, či naopak její přijetí a
následné otevření
využívá nástroje pro organizování a
plánování (specializované SW nástroje,
případně jako další funkce sofistikovaného
poštovního klienta)
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
IKT (2. ročník): Internet
přesahy z:
NJK (1. ročník): Řečové rituály,
NJK (1. ročník): Čtení a popisy obrázků,
CJLE (1. ročník): jazyková kultura,
CJLE (1. ročník): vývojové tendence spisovné češtiny,
CJLE (1. ročník): syntax, tvorba komunikátu,
CJLE (1. ročník): zdokonalování znalostí v českém pravopisu,
CJLE (1. ročník): komunikační a slohová výchova, komunikační situace,
CJLE (1. ročník): grafická a formální úprava textů,
CJLE (1. ročník): práce s textem a získávání informací,
CJLE (1. ročník): kultura, kulturní instituce,
CJLE (1. ročník): zvukové prostředky a ortoepické normy,
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CJLE (1. ročník): slovní zásoba, terminologie
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
výstupy

učivo

zná základní typy grafických formátů, volí
odpovídající programové vybavení pro
práci s nimi a na základní úrovni grafiku
tvoří a upravuje

 Základní pojmy a principy počítačové
grafiky
 Grafické editory - rastrové, vektorové
 Základy práce s vybraným softwarem,
tvorba obrázků
 Formáty, komprese, úpravy grafických
objektů

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Multimedia,
IKT (2. ročník): Prezentace
přesahy z:
Mat (1. ročník): Prohloubení bení poznatků o funkcích, vlastnosti funkcí,
CJLE (1. ročník): grafická a formální úprava textů,
CJLE (1. ročník): práce s textem a získávání informací
MULTIMEDIA
výstupy

učivo

vytváří
jednoduché
multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je
spojena textová, zvuková a obrazová složka
informace) v některém vhodném formátu
(HTML dokument, dokument textového
procesoru,
dokument
vytvořený
specializovaným
SW
pro
tvorbu
prezentací, atp.)

 Běžné formáty zvukových a video souborů.
 Komprimace souborů.
 Tvorba vlastního videa. Windows Movie
Maker.

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
IKT (2. ročník): Prezentace,
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek
přesahy z:
CJLE (1. ročník): jazyková kultura,
CJLE (1. ročník): vývojové tendence spisovné češtiny,
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CJLE (1. ročník): syntax, tvorba komunikátu,
CJLE (1. ročník): zdokonalování znalostí v českém pravopisu,
CJLE (1. ročník): grafická a formální úprava textů,
CJLE (1. ročník): práce s textem a získávání informací,
CJLE (1. ročník): kultura, kulturní instituce,
CJLE (1. ročník): zvukové prostředky a ortoepické normy,
CJLE (1. ročník): slovní zásoba, terminologie,
IKT (1. ročník): Počítačová grafika
TEXTOVÉ PROCESORY
výstupy

učivo

 Textové procesory - význam, možnosti
 Typografická a estetická pravidla úpravy
dokumentů
 Možnosti vkládání objektů
 Sdílení a výměna dat
zaznamenává a uchovává textové, grafické
 Import a export dat
i
numerické
informace
způsobem

Formáty uložení souboru, možnosti
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a
publikování
využití
vytváří,
upravuje
a
uchovává
strukturované textové dokumenty (ovládá
typografická pravidla, formátování, práce
se šablonami, styly, objekty)

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Textové procesory
přesahy z:
PUK (1. ročník): Základy psaní na klávesnici,
CJLE (1. ročník): práce s textem a získávání informací
TABULKOVÉ PROCESORY
výstupy

učivo

 Základní prostředí - sešit, list, buňka,
adresa buňky, formáty dat
 Základy vytváření tabulek – používaná
data, ohraničení buněk, formát buněk
 Vytváření vzorců, relativní a absolutní
adresování
rozumí běžným i odborným graficky  Funkce – rozdělení, použití
ztvárněným informacím (schémata, grafy
 Grafy – tvorba a editace
apod.)
 Základy tvorby maker a jejich použití
zaznamenává a uchovává textové, grafické
i
numerické
informace
způsobem
umožňujícím jejich rychlé vyhledání a
využití
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické operace,
vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu, příprava
pro tisk, tisk)

komentář
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pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Tabulkové procesory
přesahy z:
Mat (2. ročník): Statistika
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
výstupy

učivo

ovládá další běžné prostředky online a  Počítačová síť, server, pracovní stanice
 Připojení k síti, topologie, architektura
offline komunikace a výměny dat
 Specifika práce v síti, sdílení dokumentů a
chápe specifika práce v síti (včetně rizik), prostředků
využívá jejích možností a pracuje s jejími  Přenosová média (kabeláž, …)
prostředky
 Prvky počítačových sítí – síťová karta, hub,
switch, router
 Síťové operační systémy, přístupová práva,
sdílení dat, síťová nastavení ve Windows
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
IKT (1. ročník): Viry a antivirové zabezpečení PC,
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek,
IKT (2. ročník): Internet
přesahy z:
CJLE (1. ročník): kultura, kulturní instituce
VIRY A ANTIVIROVÉ ZABEZPEČENÍ PC
výstupy

učivo

je si vědom možností a výhod, ale i rizik
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana
dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a
technologických) spojených s používáním
výpočetní techniky

 Viry - pojmy, dělení, možnosti šíření
 Antivirové programy - princip práce,
základní obsluha SW
 Formy prevence

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
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IKT (2. ročník): Tvorba www stránek,
IKT (2. ročník): Internet
přesahy z:
IKT (1. ročník): Počítačové sítě
2. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních
světových civilizací
(navázáno v RVP na: vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a
ostatních světových civilizací)



dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)



spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))



pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou
situaci) v celém jeho kontextu)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v
projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé,
obsahově i stylisticky náročnější texty)
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PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
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(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)


získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích
na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních
vztazích)

TEXTOVÉ PROCESORY
výstupy

učivo

vytváří,
upravuje
a
uchovává
strukturované textové dokumenty (
hromadnou korespondenci, tvoří tabulky,
grafy, makra)

 Opakování, rozšíření dovedností
 Hromadná korespondence
 Spolupráce částí balíku kancelářského
software (sdílení a výměna dat, import a
export dat…)

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Prezentace,
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek
přesahy z:
IKT (1. ročník): Textové procesory
TABULKOVÉ PROCESORY
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výstupy

učivo

ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem
(vyhledávání,
filtrování,
třídění,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)

 Opakování, rozšíření dovedností
 Funkce – rozdělení, použití

Databázové funkce – filtrování dat,
seřazování dat
 Kontingenční tabulky a grafy
 Spolupráce částí balíku kancelářského
software (sdílení a výměna dat, import a
export dat…)

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Prezentace,
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek
přesahy z:
IKT (1. ročník): Tabulkové procesory
ALGORITMIZACE
výstupy

učivo

ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější
činnosti
za
použití
přiměřené míry abstrakce)

 Základní pojmy,algoritmus, programovací
jazyky
 Vývojové diagramy
 Typy jazykových konstrukcí programování
– sekvence, podmínky, cykly

Základy programování, Pascal, VB,
základní příkazy

komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
PREZENTACE
výstupy

učivo

má vytvořeny předpoklady učit se používat
nové aplikace, zejména za pomoci manuálu
a nápovědy, rozpoznává a využívá analogií
ve funkcích a ve způsobu ovládání různých
aplikací

 Software pro tvorbu prezentací
 Formátování snímků, úprava objektů
 Animace, časování, přechody
 Možnosti uložení a tisku prezentace
 Tvorba a prezentace vlastní prezentace na
vybrané téma

správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s ohledem
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na jejich další uživatele
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek
přesahy z:
IKT (1. ročník): Počítačová grafika,
IKT (1. ročník): Multimedia,
CJLE (2. ročník): jazyková kultura,
CJLE (2. ročník): slovní zásoba, základní terminologie,
IKT (2. ročník): Textové procesory,
IKT (2. ročník): Tabulkové procesory
DATABÁZE
výstupy

učivo

využívá nápovědy a manuálu pro práci se  Význam a využití databází
základním a aplikačním programovým  Tabulky - formáty dat, třídění, relace
 Dotazy - význam, možnosti a použití
vybavením i běžným hardware
 Formuláře - význam, tvorba
ovládá základní práce v databázovém
 Sestavy - význam, tvorba
procesoru (editace, vyhledávání, filtrování,
 Tisk
třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro
tisk, tisk)
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Internet
TVORBA WWW STRÁNEK
výstupy

učivo






vybírá a používá vhodné programové

vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů
správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele

WWW stránky - význam
HTML kód
Práce s textem, objekty, tabulkami
Hypertextové odkazy
Šablony a styly
WYSIWYG editory

komentář
pokrytí průřezových témat
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Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
IKT (2. ročník): Internet
přesahy z:
IKT (1. ročník): Multimedia,
IKT (1. ročník): Počítačové sítě,
IKT (1. ročník): Viry a antivirové zabezpečení PC,
CJLE (2. ročník): jazyková kultura,
CJLE (2. ročník): slovní zásoba, základní terminologie,
IKT (2. ročník): Textové procesory,
IKT (2. ročník): Tabulkové procesory,
IKT (2. ročník): Prezentace
INTERNET
výstupy

učivo

Práce s informacemi,
pracuje s dalšími aplikacemi používanými 
zdroje,vyhledávání
na Internetu
v příslušné profesní oblasti
 Komunikace, sociální sítě
chápe specifika práce v síti (včetně rizik),
využívá jejích možností a pracuje s jejími
prostředky
orientuje se v získaných informacích, třídí
je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich
výběr a dále je zpracovává
aplikuje výše uvedené – zejména aktivně
využívá prostředky zabezpečení dat před
zneužitím a ochrany dat před zničením
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy z:
IKT (1. ročník): Internet,
IKT (1. ročník): Počítačové sítě,
IKT (1. ročník): Viry a antivirové zabezpečení PC,
ZSV (2. ročník): Svět a československá a česká společnost ve 20. stol.,
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století,
ZSV (2. ročník): Psychologie práce,
CJLE (2. ročník): jazyková kultura,
CJLE (2. ročník): slovní zásoba, základní terminologie,
IKT (2. ročník): Databáze,
IKT (2. ročník): Tvorba www stránek

4.6. Odborné vzdělávání
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informační

4.6.1. Ekonomika
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu Ekonomika je připravit žáky na jejich aktivní úlohu v podmínkách
smíšené ekonomiky. Žáci si prostřednictvím tohoto předmětu osvojí ekonomické
pojmy, pochopí vzájemné souvislosti mezi nimi a začnou vnímat ekonomickou realitu.
Předmět rozvíjí a kultivuje ekonomické myšlení žáků a přispívá k jejich finanční
gramotnosti. Žáci postupně získají znalosti a dovednosti nezbytné pro jejich budoucí
samostatné podnikání nebo úspěšné uplatnění na trhu práce, rozvíjet ekonomické myšlení
žáků, upevňovat jejich právní vědomí a vést je k hospodárnému jednání a chování. 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.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů a vzájemných
souvislostí mezi nimi. Žáci se postupně seznamují v prvním ročníku s tematickými
celky: základní ekonomické pojmy, právní formy podnikání a podnik, majetek podniku
a podnikové činnosti. Ve druhém ročníku navazují tematické celky: pracovně-právní
vztahy a personalistika, hospodářská politika státu, mzdy, zdravotní a sociální
pojištění, finančnictví a pojišťovnictví.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka v předmětu Ekonomika směřuje k tomu, aby žáci:
 znali význam, účel a užitečnost práce ve studovaném oboru včetně její finanční
a společenské hodnoty
 zvažovali při plánování a posuzování své činnosti nejen náklady, výnosy a zisk, ale
také vliv na životní prostředí a sociální dopady
 efektivně hospodařili s finančními prostředky
 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí
 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
Pojetí výuky
Základem výuky je verbální projev učitele kombinovaný s ikonickým textem. Ve výuce
je standardně využíván data projektor. Výuka je dotována třemi vyučovacími hodinami
týdně v prvním i druhém ročníku, tedy celkem v rozsahu 6 hodin týdne za celou dobu studia,
první ročník 3 hodiny a druhý ročník také 3 hodiny. Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti
ekonomika a právo.
Výuka předmětu Ekonomika je vždy přizpůsobena konkrétním
individuálním speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Ve výuce je
prostor pro řízenou skupinovou či individuální diskuzi o aktuálních ekonomických
problémech.
Výuka je zaměřena teoreticky a ve vybraných tematických celcích prakticky (např.
výpočet mzdy, odpisy DHM, normativy zásob).
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení sleduje správné používání odborné terminologie a pochopení základních
logických vztahů předmětu. Hodnocena je také schopnost žáků identifikovat
mezioborové přesahy a vazby předmětu Ekonomika s ostatními odbornými předměty
včetně vazeb na obor samotný. Hodnocení si všímá způsobu aplikace a dosažené
úrovně klíčových kompetencí ve vztahu k předmětu. Hodnocení se rovněž zaměřuje
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na to, jak žák dokáže využívat odborných kompetencí nabytých v předmětu
Ekonomika ve studovaném oboru.
Žáci jsou hodnoceni na základě svého písemného či ústního projevu. Písemné
hodnocení se realizuje pomocí testů. Při ústním hodnocení (zkoušení) je zohledňována
úroveň slovního projevu i věcné a odborné správnosti. Hodnocení si všímá nejen
znalostí a dovedností, ale také formy a kvality jejich prezentace. Hodnocení se dále
zaměřuje na celkový aktivní přístup žáka k výuce v hodinách (aktivitu), plnění
zadaných úkolů a cvičení. Fakultativní součástí hodnocení může být i samostudium
formou referátů, seminárních, pololetních či ročníkových prací. Žáci mají možnost
v přiměřené míře na opětovné prokázání svých znalostí a dovedností formou
opravného testu.
Hodnocení v předmětu Ekonomika vždy zohledňuje speciální vzdělávací potřeby
jednotlivých žáků.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Předmět Ekonomika přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
a) Kompetence k učení tím, že žák
 využívá ke svému samostudiu formou referátů různé informační zdroje
např. odborná ekonomická periodika, denní tisk, internet
 zná možnosti svého dalšího profesního vzdělávání
b) Kompetence k řešení problémů tím, že žák
 získá informace potřebné k řešení vybraného ekonomického problému
c) Komunikativní kompetence tím, že žák
 se účastní aktivně diskusí nad aktuálními ekonomickými problémy
a formuluje a obhajuje své názory a postoje v těchto diskusích
 je veden k dodržování jazykových a stylistických norem i odborné
ekonomické terminologie
d) Personální a sociální kompetence tím, že se žák
 připravuje na řešení svých ekonomických záležitostí a je finančně gramotný
e) Občanské kompetence a kulturní povědomí tím, že se žák
 aktivně zajímá o politické a společenské dění související s vývojem
ekonomiky
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání tím, že žák
má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru a může tak
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací
dráze
 má reálnou představu o pracovních, mzdových/platových a jiných podmínkách
ve svém oboru
 umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních příležitostech
 zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
 rozumí podstatě a principům podnikání
 má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních
a etických aspektech soukromého podnikání
 dokáže vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou
tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
g) Matematické kompetence tím, že žák
 čte a vytváří různé formy grafického znázornění ekonomické reality (tabulky,
grafy)
 aplikuje matematické vzorce a řeší pomocí nich ekonomické výpočty (např.
výpočet mzdy, odpisů DHM)
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h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi tím, že žák
 získává ekonomické informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě internet
Předmět se okrajově dotýká průřezového tématu „Informační a komunikační
technologie“.
Okruh ekonomický 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.
1. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST


orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
(navázáno v RVP na: orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést
pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků)



zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
(navázáno v RVP na: zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s
ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní)



rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
(navázáno v RVP na: rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět
interpretovat statistické a ekonomické údaje)



aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných
situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
(navázáno v RVP na: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých
úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání)

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)



jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném
zájmu
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(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním,
ale i ve veřejném zájmu)
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)



spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))



pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)



zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
(navázáno v RVP na: zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v
projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé,
obsahově i stylisticky náročnější texty)

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a
uvědomovat si význam zdravého životního stylu
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(navázáno v RVP na: být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním
životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu)


spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)



stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)



podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
(navázáno v RVP na: podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí)



adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých možností je pozitivně ovlivňovat)

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)
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uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích
na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
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(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních
vztazích)


mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni
přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat)



jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními
zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
(navázáno v RVP na: jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s
potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost)



mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se
vzdělávání a trhu práce
(navázáno v RVP na: mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce)



rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání
(navázáno v RVP na: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o
právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání)

ZÁKLADY EKONOMIKY
výstupy
správně používá a
ekonomické pojmy

učivo
aplikuje

základní

Základní ekonomické pojmy, vztahy, dělení.
Ekonomické systémy, ekonomické subjekty.
Ekonomické teorie.

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
PODSTATA FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY
výstupy

učivo

Teorie potřeb, statky, služby, zákon vzácnosti
vyjádří formou grafu určení rovnovážné
a ekonomie času.
ceny
Trh a jeho zákony - členění, nabídka,
posoudí správně vliv ceny na nabídku a poptávka, zboží, cena, racionální chování
poptávku
spotřebitele.
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Tržní rovnováha a nerovnováha.
na příkladu popíše fungování tržního
Konkurence ,hospodářská soutěž.
mechanismu
Selhání trhu.
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
HOSPODÁŘSKÝ PROCES
výstupy

učivo

Fáze hospodářského procesu
na příkladech charakterizuje obsah a
Hlavní činnosti podniku - výroba, obchod,
průběh příslušné hlavní činnosti
ostatní služby komerční a veřejné,
orientuje se v problematice péče o jakost
péče o jakost, inovaci, formy reprodukce.
posoudí
činnosti

ekologické souvislosti výrobní
komentář

pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
PODNIKÁNÍ
výstupy

učivo

Základní
pojmy
-podnik,
podnikání,
orientuje
se
v
právní
úpravě
podnikatel
dodavatelskoodběratelských vztahů (rozliší
Legislativní podmínky - obchodní firma a
kupní smlouvu a smlouvu o dílo občansko
obchodní rejstřík
a obchodně právní)
 právní formy podnikání
 živnostenské podnikání
 vznik a zánik podniku
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy do:
PR (1. ročník): Občanské právo,
PR (1. ročník): Obchodní právo
přesahy z:
UCE (1. ročník): Právní úprava účetnictví a daňové evidence,
UCE (1. ročník): Daňová evidence
PODNIKOVÁ EKONOMIKA
výstupy

učivo
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Zakládání podniku
rozliší druhy oběžného majetku a složky
Majetková a kapitálová výstavba podniku
zásob
 dlouhodobý majetek, členění, opotřebení,
na příkladu ukáže postup pořízení odpisy účetní a daňové, kapacita
materiálu a požadavky na jeho skladování  pořízení, oceňování, evidence a vyřazení
popíše náležitosti příjemky, skladní karty a dlouhodobého majetku
 hospodaření s dlouhodobým majetkem
výdejky materiálu
 oběžný majetek a zásoby
vypočte plánovanou spotřebu materiálu a z
 pořízení, oceňování, evidence a skladování
bilanční rovnice stanoví potřebu nákupu
zásob
rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jeho  optimalizace zásob a zjištění potřeby
strukturu
nákupu
provádí běžné výpočty – odpisů, výrobní  dodavatelsko-odběratelské vztahy
kapacity, ukazatelů úrovně hospodaření a
komentuje výsledky
vysvětlí důvody pořízení
dlouhodobého majetku
rozliší
základní
dlouhodobého majetku
uvede opatření ke
dlouhodobého majetku

a

vyřazení

dokumenty
zvýšení

u

využití

vypočítá pořizovací cenu materiálu
orientuje se v procesu přijímání zboží
(popř. materiálu) na sklad včetně veškeré
písemné evidence
vyhotoví příjemku, výdejku
pracuje s dodacími listy
vyplní skladní kartu na základě příjemek a
výdejek
komentář
pokrytí průřezových témat
PERSONALISTIKA
výstupy

učivo

Personální práce
na příkladu popíše základní způsoby
 zjištění potřeby zaměstnanců
získávání zaměstnanců
 získávání a výběr zaměstnanců
určí kritéria pro výběr zaměstnanců
 hodnocení zaměstnanců,výpočet mzdy,
charakterizuje
jednotlivé
metody zákonné odvody.
 výpočet sociálního a zdravotního pojištění
hodnocení zaměstnanců
orientuje se v zákonné úpravě mzdových  zálohy na daň z příjmů
 péče o zaměstnance
144

 postavení odborů, kolektivní smlouva
vypočte základní mzdu, pobídkové složky  bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce.
mzdy, náhrady mezd, superhrubou mzdu
předpisů

vyčíslí zdravotní a sociální pojištění,
zdanitelnou
mzdu,
čistou
mzdu,
nemocenské dávky, částku k výplatě
odliší pracovní smlouvy a dohody o pracích
konaných mimo pracovní poměr z hlediska
odměny, pojištění a daně z příjmů
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
PR (1. ročník): Pracovní právo
HOSPODAŘENÍ PODNIKU
výstupy

učivo

Náklady – členění, možnosti snižování,
porovná princip hospodaření podniku a
manažerské pojetí nákladů, kalkulace
neziskové organizace
 výnosy – členění, možnosti zvyšování
na příkladech rozliší jednotlivé druhy  výsledek hospodaření – formy a složky,
nákladů a výnosů
rozdělení zisku, ztráta
vypočte podle kalkulačního vzorce celkové  úroveň hospodaření podniku
 zdroje financování podniku, cíle finančního
náklady a cenu výrobku
řízení podniku, finanční analýza
vypočte a pojmenuje základní ukazatele
efektivnosti a rentability a komentuje
výsledky
rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé a
dlouhodobé
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST


orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
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(navázáno v RVP na: orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést
pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků)


zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
(navázáno v RVP na: zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s
ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní)



rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
(navázáno v RVP na: rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět
interpretovat statistické a ekonomické údaje)



aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných
situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
(navázáno v RVP na: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých
úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání)

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)



chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a
jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)



zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
(navázáno v RVP na: zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být
schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor)



jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném
zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním,
ale i ve veřejném zájmu)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
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pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)



zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
(navázáno v RVP na: zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek)

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
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(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)


být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se
vzdělávání a trhu práce
(navázáno v RVP na: mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce)

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU
výstupy

učivo

Struktura národního hospodářství
uvede příklady podniků ve vybraných
 vývoj národního hospodářství
odvětvích národního hospodářství
 subjekty ekonomiky a jejich úloha
srovná úlohu velkých a malých podniků v 
činitelé ovlivňující úroveň národního
ekonomice státu
hospodářství
porovná hodnoty ukazatelů produktu  hrubý domácí produkt, nezaměstnanost,
inflace,
celkem a na l obyvatele
platební bilance, celnictví
vysvětlí vývoj, příčiny, druhy a důsledky
 státní rozpočet
nezaměstnanosti a úlohu státu
 problematika šedé a černé ekonomiky
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na  hospodářský cyklus
finanční situaci obyvatel a na příkladu
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ukáže jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům
porovná obchodní a platební bilanci
na příkladech rozliší příjmy a výdaje
státního rozpočtu
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
FINANČNÍ TRHY
výstupy

učivo

Finanční trh a kriteria investora
vysvětlí princip fungování finančního trhu
a popíše úlohu jednotlivých subjektů na  struktura a nástroje: peněžní, kapitálový,
devizový, komoditní trh
finančním trhu
na příkladech peněžních produktů člení
finanční trh
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
BANKOVNICTVÍ
výstupy

učivo

Bankovní systém ČR
používá nejběžnější platební nástroje,
 platební styk v národní a zahraniční měně
smění peníze podle kursovní lístku
 úrok a úroková sazba
vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou a  cenné papíry a obchodování s nimi
RPSN a vypočítá výši úroku z vkladu
 role centrální banky
rozlišuje cenné papíry krátkodobé a  činnosti komerčních bank
dlouhodobé, majetkové a úvěrové
 investiční a podílové fondy
 penzijní fondy
uvádí odlišnosti RM systému a burzy
 stavební spořitelny
vysvětlí poslání centrální banky
rozliší aktivní, pasivní a neutrální
bankovní operace komerčních bank
uvede různé druhy a formy úvěrů a
vhodnost jejich použití
vybere nejvýhodnější pojistný produkt s
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ohledem na své potřeby
provede jednoduché srovnání výhodnosti
peněžních produktů
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Mat (1. ročník): Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,
Mat (1. ročník): Posloupnosti
POJIŠŤOVNICTVÍ
výstupy

učivo
Trh pojišťovacích služeb
 pojišťovny
 životní a penzijní připojištění
komentář

pokrytí průřezových témat
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
Mat (1. ročník): Exponenciální a logaritmická funkce, exponenciální a logaritmické rovnice,
Mat (1. ročník): Posloupnosti
DAŇOVÝ SYSTÉM
výstupy

učivo

Přímé a nepřímé daně
charakterizuje jednotlivé přímé a nepřímé
 druhy, výpočet, daňová přiznání
daně
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
PR (2. ročník): Finanční právo
přesahy z:
Mat (1. ročník): Shrnutí a prohloubení základních poznatků z algebry,
PR (2. ročník): Finanční právo
4.6.2. Účetnictví
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu Účetnictví je dále rozvíjet ekonomické myšlení žáků. Žáci si
prostřednictvím tohoto předmětu osvojí znalosti a dovednosti o způsobech evidence
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podnikatelské činnosti. Žáci postupně získají znalosti a dovednosti nezbytné k vedení
účetnictví nebo daňové evidence.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na odbornou terminologii používanou v účetnictví a daňové
evidenci a na postupné osvojení si základních účetních technik a metod. Žáci se
seznamují v prvním ročníku se základy vedení daňové evidence a základy účetnictví.
Ve druhém ročníku si žáci své základní znalosti a dovednosti rozšiřují a dále
prohlubují.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka v předmětu Účetnictví směřuje k tomu, aby žáci:
 znali význam, účel a užitečnost práce ve studovaném oboru včetně její finanční
a společenské hodnoty
 zvažovali při plánování a posuzování své činnosti nejen náklady, výnosy a zisk, ale
také vliv na životní prostředí a sociální dopady
 efektivně hospodařili s finančními prostředky
 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí
 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
Pojetí výuky
Základem výuky je verbální projev učitele kombinovaný s ikonickým textem. Ve výuce
je standardně využíván data projektor. . Výuka je dotována třemi vyučovacími hodinami
týdně v prvním i druhém ročníku, tedy celkem v rozsahu 6 hodin týdně za celou dobu studia,
první ročník 3 hodiny a druhý ročník také 3 hodiny. Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti
Účetnictví a daně.
Výuka předmětu Účetnictví je vždy přizpůsobena konkrétním
individuálním speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Ve výuce je
prostor na individuální diskuzi nad jednotlivými účetními případy.
Výuka je zaměřena teoreticky s prostorem pro praktickou aplikaci získaných
poznatků. Předmět účetnictví je úzce propojen s předmětem Chod podniku, který je zaměřen
čistě prakticky a slouží k procvičení a zafixování probíraného učiva v předmětu Účetnictví.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení sleduje správné používání odborné terminologie a pochopení základních
logických vztahů předmětu. Hodnocena je také schopnost žáků identifikovat
mezioborové přesahy a vazby předmětu Účetnictví s ostatními odbornými předměty
včetně vazeb na obor samotný. Hodnocení si všímá způsobu aplikace a dosažené
úrovně klíčových kompetencí ve vztahu k předmětu. Hodnocení se rovněž zaměřuje
na to, jak žák dokáže využívat odborných kompetencí nabytých v předmětu Účetnictví
ve studovaném oboru.
Žáci jsou hodnoceni na základě svého písemného či ústního projevu. Převažuje
písemné hodnocení, které se realizuje pomocí testů. Při ústním hodnocení (zkoušení)
je zohledňována úroveň slovního projevu i věcné a odborné správnosti a samostatnosti.
Hodnocení si všímá nejen znalostí a dovedností, ale také formy a kvality jejich prezentace.
Hodnocení se dále zaměřuje na celkový aktivní přístup žáka k výuce v hodinách
(aktivitu), plnění zadaných úkolů a cvičení. Žáci mají možnost v přiměřené míře na
opětovné prokázání svých znalostí a dovedností formou opravného testu.
Hodnocení v předmětu Účetnictví vždy zohledňuje speciální vzdělávací potřeby
jednotlivých žáků.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Předmět Účetnictví přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
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a) Kompetence k řešení problémů tím, že žák
 získá informace potřebné k řešení vybraného účetního případu
b) Komunikativní kompetence tím, že žák
 se účastní aktivně diskusí nad aktuálními ekonomickými/účetními problémy
a formuluje a obhajuje své názory a postoje v těchto diskusích
 je veden k dodržování stylistických norem i odborné účetní terminologie
c) Personální a sociální kompetence tím, že se žák
 připravuje na řešení svých ekonomických záležitostí a je finančně gramotný
d) Občanské kompetence a kulturní povědomí tím, že se žák
 aktivně zajímá o politické a společenské dění související s vývojem
ekonomiky a dopadem na účetnictví
e) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání tím, že žák
 má reálnou představu o pracovních, mzdových/platových a jiných
podmínkách ve svém oboru
 rozumí podstatě a principům podnikání i z účetního hlediska
 má představu o právních, ekonomických a administrativních aspektech
soukromého podnikání
f) Matematické kompetence tím, že žák
 čte a vytváří různé formy grafického znázornění ekonomické reality
(účtování do účetního deníku, peněžního deníku, apod.)
 aplikuje matematické vzorce a řeší pomocí nich ekonomické výpočty (např.
výpočet mzdy, odpisů DHM)
g) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi tím, že žák
 získává ekonomické informace využitelné v účetnictví z otevřených zdrojů,
zejména pak s využitím celosvětové sítě internet
Předmět se okrajově dotýká průřezového tématu „Informační a komunikační
technologie“.
1. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST


orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
(navázáno v RVP na: orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést
pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků)



zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
(navázáno v RVP na: zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s
ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní)



rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
(navázáno v RVP na: rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět
interpretovat statistické a ekonomické údaje)
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aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných
situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
(navázáno v RVP na: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých
úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání)

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)



spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))



pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)



zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
(navázáno v RVP na: zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek)

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
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rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
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(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)


využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
výstupy

učivo

Předmět a právní úprava daňové evidence
charakterizuje předmět účetnictví a vymezí
podnikatele
základní pojmy – účetní jednotka, účetní
 předmět a právní úprava účetnictví
období
 funkce, zásady, účetní osnova,
charakterizuje předmět daňové evidence,  hlavní knihy
vymezí okruh osob vedoucích daňovou
evidenci
vyjmenuje knihy používané obvykle pro
vedení daňové evidence
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
EK (1. ročník): Podnikání
ÚČETNÍ DOKUMENTACE
výstupy

učivo

Účetní doklady - význam, členění, náležitosti,
popíše jednotlivé činnosti související s
oběh
provedením inventarizace

daňové doklady, vyhovení a opravy
provede
dokladovou
inventarizaci dokladů
bankovních účtů, pohledávek a závazků
 inventarizace a její rozdíly
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
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DAŇOVÁ EVIDENCE
výstupy

učivo

Daňová evidence příjmů a výdajů
sestaví přehled majetku a závazků v
 charakteristika fyzických osob
daňové evidenci
 zapisování do deníku příjmů a výdajů
vede pokladní knihu
 knihy pohledávek a závazků
 hmotný majetek v daňové evidenci
 zdravotní pojištění osob výdělečně činných
 sociální pojištění osob výdělečně činných

přehled příjmů a výdajů pro účely
zdravotního a sociálního pojištění
 výpočet základu daně z příjmů
 uzávěrkové operace v daňové evidenci
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
EK (1. ročník): Podnikání
ÚČETNICTVÍ
výstupy

učivo

Rozvaha, účetní knihy
Účet - charakteristika
otevře rozvahové účty na začátku účetního  druhy účtů
období
 zásady účtování
účtuje o pokladně na základě příjmových a
výdajových pokladních dokladů
schematicky sestaví rozvahu

vyhotoví pokladní příjmové a výdajové
doklady
účtuje na základě bankovního výpisu
komentář
pokrytí průřezových témat
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
výstupy

učivo

Účtová třída 2- charakteristika účtů
 příjmy a výdaje
účtuje o pokladně na základě příjmových a  pokladna a ceniny
výdajových pokladních dokladů
 bankovní účty
vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je
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vyhotoví pokladní příjmové a výdajové  krátkodobé bankovní úvěry
 peníze na cestě
doklady
 inventarizační rozdíly - zaúčtování
vede pokladní knihu
účtuje na základě bankovního výpisu
účtuje o ceninách
účtuje o materiálu a o výrobcích
účtuje o nákupu a prodeji zboží
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
DLOUHODOBÝ MAJETEK
výstupy

učivo

Účtová třída 0 - charakteristika účtů, účtování
účtuje o pořízení, převzetí a odpisech
 členění a oceňování dlouhodobého majetku
dlouhodobého majetku
 pořizování dlouhodobého majetku
zatřídí hmotný majetek do odpisových  odpisování dlouhodobého majetku
skupin podle zákona o daních z příjmů
 analytická evidence dlouhodobého majetku
počítá daňové odpisy rovnoměrné a  vyřazování dlouhodobého majetku
zrychlené
počítá oprávky a zůstatkovou
dlouhodobého (hmotného) majetku

cenu

vyhotoví inventární kartu dlouhodobého
(hmotného) majetku
účtuje o vyřazení dlouhodobého majetku
charakterizuje hmotný majetek v daňové
evidenci
uvede členění dlouhodobého majetku v
účetnictví
komentář
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST


orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
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(navázáno v RVP na: orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést
pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků)


zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
(navázáno v RVP na: zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s
ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní)



rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
(navázáno v RVP na: rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět
interpretovat statistické a ekonomické údaje)



aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných
situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
(navázáno v RVP na: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých
úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání)

OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)



spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))



pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou
situaci) v celém jeho kontextu)
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určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout
způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)



zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
(navázáno v RVP na: zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek)

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)
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ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích
na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních
vztazích)

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY
výstupy
účtuje o zásobách

učivo
Zásoby
 členění a oceňování zásob
 způsoby účtování zásob
 analytická evidence zásob
 inventarizace materiálových zásob
komentář
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pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH
výstupy
účtuje o zásobách

učivo
Materiál na cestě
Nevyfakturované dodávky materiálu
Reklamace při dodávkách matriálu
Škody na materiálových zásobách
komentář

pokrytí průřezových témat
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
výstupy
účtuje pohledávky a závazky

učivo
Charakteristika a členění pohledávek a
závazků
 pohledávky a závazky z obchodního styku
 pohledávky a závazky vůči zaměstnancům,
účtování mezd,
 pohledávky a závazky vůči finančnímu
úřadu, institucím sociálního zabezpečení
 zdravotní pojištění osob výdělečně činných
 sociální pojištění osob výdělečně činných

přehled příjmů a výdajů pro účely
zdravotního a sociálního pojištění
komentář

pokrytí průřezových témat
NÁKLADY A VÝNOSY
výstupy

učivo

Charakteristika nákladů a výnosů
uvede
členění
nákladů
a
výnosů
 pravidla účtování nákladů a výnosů
podnikatele – účetní a daňový pohled
 analytická evidence nákladů a výnosů
účtuje o nákladech a výnosech ve  časové rozlišení nákladů a výnosů
finančním účetnictví
 hospodářský výsledek,
komentář
pokrytí průřezových témat
CENNÉ PAPÍRY A SMĚNKY
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výstupy

učivo
charakteristika a členění cenných papírů
oceňování cenných papírů
účtování o cenných papírech

rozliší a zaúčtuje cenné papíry

komentář
pokrytí průřezových témat
KAPITÁLOVÉ ÚČTY
výstupy

učivo

transformuje hospodářský výsledek na  vlastní kapitál individuálního podnikatele
základ daně z příjmů a vypočítá daň z  základní kapitál
 výsledek hospodaření, rozdělení zisku,
příjmů
úhrada ztráty
vypočítá výsledek hospodaření, sestaví a
uzavře účet zisků a ztrát
komentář
pokrytí průřezových témat
ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ
výstupy

učivo

Základní pojmy a členění v oblasti daní a
transformuje hospodářský výsledek na
dotací
základ daně z příjmů a vypočítá daň z
 účtování
příjmů
komentář
pokrytí průřezových témat
ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA
výstupy
provede
uzávěrku
výnosových účtů

učivo
nákladových

a

uzavře rozvahové a výsledkové účty

Přípravné práce před účetní uzávěrkou
účetní uzávěrka účtů
obsah a struktura účetních výkazů
účetní závěrka

vypočítá výsledek hospodaření, sestaví a
uzavře účet zisků a ztrát
komentář
pokrytí průřezových témat
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4.6.3. Písemná a ústní komunikace
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu je naučit žáka kultivovanému písemnému projevu, vytříbenému po
stránce odborné, jazykové i grafické. Předmět Písemná a elektronická komunikace
poskytuje žákům vědomosti a dovednosti k vyřizování obchodních a ostatních
písemnosti pomocí elektronické komunikace, k jejich správnému vyhotovení
z hlediska věcného, stylistického, gramatického a formálního podle ČSN 01 6910.
Charakteristika učiva
Žáci budou seznámeni s úpravou písemností podle ČSN 01 6910 Úprava písemností
zpracovaných textovými editory. Důraz je kladen zejména na správné psaní adres,
kalendářních dat, časových údajů, znamének, značek, měn, titulů, peněžních částek,
členění a zvýrazňování textů, označování částí textů.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k tomu, aby teoretické znalosti získané ve škole využívali jak
v pracovním procesu, tak v osobním životě. Kultivovaný písemný projev
prostřednictvím elektronické komunikace přispívá k vytváření dobrého jména firmy,
v níž budou pracovat, ale i k jejich osobnímu image.
Pojetí výuky
Výuka probíhá ve specializované počítačové učebně, kde každý žák má k dispozici
osobní počítač se standardním programovým vybavením. Pro normalizovanou úpravu
obchodních dopisů jsou využívány šablony - zpracované pomůcky a další technické
prostředky (internet, scanner, tiskárna).
Výuka je dotována celkem pěti vyučovacími hodinami
týdně za celou dobu studia, první ročník 2 hodiny a druhý ročník 3 hodiny. Předmět je
zařazen do vzdělávací oblasti písemná a ústní komunikace.
Důraz je kladen na samostatnost při zpracování jednotlivých písemností, kreativitu
žáků a osvojení si vhodných pracovních návyků.
Žáci by měli využívat znalosti získané v souvisejících předmětech – Informační
a komunikační technologie, Český jazyk a Ekonomika podniku.
Hodnocení výsledků žáků
V části předmětu, kdy se žáci učí psát na počítačové klávesnici desetiprstovou
hmatovou metodou, je hodnoceno zejména zvládnutí techniky, typografické chyby
v písemném projevu a jejich odstraňování a až v poslední řadě se hodnocení
zaměřuje na rychlost psaní textů. Rychlost se hodnotí v závislosti na individuální
schopnosti žáků. K hodnocení dovedností žáka je využívána metoda opisu textů
a jejich jednotlivých částí, diktátu a výukového počítačového programu ATF- Deseti
prsty.
V části, kdy se žáci učí vypracovávat jednotlivé písemnosti obchodní a společenské
korespondence, se hodnotí žáci průběžně podle úrovně praktického zpracování
jednotlivých druhů písemností. Hodností se jak dodržování ČSN 01 690, tak
i jazyková a stylistická úroveň a kreativita studentů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Předmět se podílí zejména na rozvoji kompetencí:
 k učení tím, že žák využívá informační zdroje – denní tisk, internet, televizi
a inzeráty nabízející zaměstnání,
 k řešení problémů tím, že spolupracuje s ostatními žáky, vybírá vhodné
varianty z hlediska formulace a stylizace textů
 komunikativních tím, že používá písemný i mluvený projev při prezentaci svého
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řešení daného úkolu, elektronické komunikační prostředky
 personálních a sociálních tím, že adekvátně reaguje na hodnocení svého
pracovního úsilí a přístupu k práci
 k občanskému a kulturnímu povědomí tím, že respektuje normou stanovená
pravidla pro tvorbu obchodních písemností, při zpracování písemností jedná
odpovědně a samostatně
 k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám tím, že používá vhodnou
písemnou a elektronickou komunikaci s potencionálními zaměstnavateli
a obchodními partnery, rozumí administrativním aspektům podnikání
 využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi tím, že pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými
různými médii (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím
prostředků informačních a komunikačních technologií, získává informace
z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou
situaci) v celém jeho kontextu)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
(navázáno v RVP na: 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.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))



zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
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(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)


využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)

ZÁKLADY PSANÍ NA KLÁVESNICI
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výstupy

učivo

Základní metoda psaní na klávesnici všemi
přesně a v přiměřené rychlosti ovládá
deseti
klávesnici PC desetiprstovou hmatovou
dle výukového programu
metodou
 nácvik psaní malých a velkých písmen,
píše podle diktátu
diakritických a interpunkčních znamének,
zpracuje text s využitím zvýraznění a číslic a značek
 zvýraznění textu
formátování

využivání textového editoru, základy
korespondence
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
IKT (1. ročník): Textové procesory
přesahy z:
CJLE (1. ročník): jazyková kultura,
CJLE (1. ročník): vývojové tendence spisovné češtiny,
CJLE (1. ročník): komunikační a slohová výchova, komunikační situace
2. ročník, 3 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
(navázáno v RVP na: 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.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))
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zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích
na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
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(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních
vztazích)


mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni
přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat)



jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními
zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
(navázáno v RVP na: jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s
potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost)



mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se
vzdělávání a trhu práce
(navázáno v RVP na: mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce)



rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání
(navázáno v RVP na: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o
právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání)

ZPRACOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
výstupy

učivo

a  pravidla doporučené normalizované úpravy
písemností a adres
 obchodní, právní, personální a interní
manipuluje s písemnými a elektronickými písemnosti, osobní dopisy
dokumenty podle stanovených pravidel
 tabulky (jejich náležitosti a druhy)
 manipulace s dokumenty
zpracovává písemnosti
upravuje je podle normy

a

tabulky

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
přesahy z:
CJLE (2. ročník): jazyková kultura
KOMUNIKACE
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výstupy

učivo

Interpersonální komunikace a společenský
uplatňuje prostředky verbální a neverbální
styk
komunikace
 sociální psychologie
jedná podle zásad společenského chování a  psychologie práce
profesního vystupování
 psychologie trhu
uplatňuje znalosti psychologie trhu v  sociologie
obchodním jednání
využívá znalostí sociálního jednání
komentář
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy z:
CJLE (2. ročník): jazyková kultura
4.6.4. Právo
Důležitou součástí přípravy je seznámení se základními právními pojmy a předpisy
rozhodnými pro podnikatelskou činnost a podnikovými činnostmi - hlavní činností podniku,
zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Okruh dále poskytuje žákům informace
z oblasti různých právních forem podnikání s důrazem na živnostenské podnikání a obchodní
právo.
Žáci se též seznámí v oblasti občanského práva s majetkoprávními vztahy.
Okruh má úzké mezipředmětové vztahy s obsahovým okruhem ekonomika, účetnictví a daně.
Je dále úzce
propojen s průřezovým tématem člověk a svět práce a zároveň i se standardem finanční
gramotnosti pro střední vzdělávání.
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu Právo je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratickém
právním státě. Předmět posiluje právní vědomí žáků a poskytuje žákům základní
orientaci v právních vztazích a Českém právním řádu.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení úlohy práva ve společnosti a základních právních
institutů. Žáci se postupně seznamují s vybranými právními odvětvími (disciplínami):
ústavním, občanským (obchodním), rodinným, trestním, správním a finančním
právem.
V rámci tohoto předmětu se mohou žáci v případě zájmu dobrovolně zúčastnit
jednorázové exkurze na jednání obvodního či městského soudu.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka v předmětu Právo směřuje k tomu, aby žáci:
 jednali odpovědně v souladu s platnými právními normami
 uvědomovali si právní důsledky svého jednání a chování
 přijímali právní odpovědnost za své jednání
 nenechali sebou manipulovat tak, aby porušovali platné právní normy
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 kriticky hodnotili platné právo
 vytvořili si vlastní úsudek o tom, co a jak by mělo a nemělo být regulováno
pomocí práva.
Pojetí výuky
Základem výuky je verbální projev učitele kombinovaný s ikonickým textem. Výuka je
dotována v prvním ročníku dvěma vyučovacími hodinami a ve druhém ročníku jednou
vyučovací hodinou týdně. Z celkového počtu 3 hodiny týdně za celou dob výuky je jedna
hodina disponibilní. Výuka předmětu Právo je zařazena do vzdělávací oblasti ekonomika a
právo a je vždy přizpůsobena konkrétním individuálním speciálním vzdělávacím potřebám
jednotlivých žáků. Ve výuce je prostor pro řízenou skupinovou či individuální diskuzi.
Výuka je zaměřena teoreticky, přesto na konci každého tematického celku je učivo
doplněno praktickými cvičeními (příkladem či úkolem na aplikaci konkrétního právního
normativního aktu).
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení sleduje správné používání odborné terminologie a pochopení základních
logických vztahů předmětu. Hodnocena je také schopnost žáků identifikovat
mezioborové přesahy a vazby předmětu Právo s ostatními předměty příslušného
oboru včetně vazeb na obor samotný. Hodnocení si všímá způsobu aplikace
a dosažené úrovně klíčových kompetencí ve vztahu k předmětu. Hodnocení se
rovněž zaměřuje na to, jak žák dokáže využívat odborných kompetencí nabytých
v předmětu Právo ve studovaném oboru.
Žáci jsou hodnoceni na základě svého písemného či ústního projevu. Písemné
hodnocení se realizuje pomocí testů. Při ústním hodnocení (zkoušení) je zohledňována
úroveň slovního projevu i věcné a odborné správnosti. Hodnocení si všímá nejen
znalostí a dovedností, ale také formy a kvality jejich prezentace. Hodnocení se dále
zaměřuje na celkový aktivní přístup žáka k výuce v hodinách (aktivita), plnění
zadaných úkolů a cvičení, samostudium formou referátů a seminárních prací. Žáci
mají možnost v přiměřené míře na opětovné prokázání svých znalostí a dovedností
formou opravného testu.
Hodnocení v předmětu Právo vždy zohledňuje speciální vzdělávací potřeby
jednotlivých žáků.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Předmět Právo přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
 kompetence k celoživotnímu učení (uplatňovat různé způsoby práce
s právnickým textem)
 kompetence k řešení problémů (porozumět zadání úkolu nebo určit jádro
problému při aplikaci právního normativního aktu)
 komunikativní kompetence (účastnit se aktivně diskusí nad aktuálními právními
problémy, formulovat a obhajovat své názory a postoje v souladu s platným
právním řádem, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou právnickou
terminologii)
 personální a sociální kompetence (ověřovat si získané poznatky, kriticky
zvažovat názory, postoje a právní a protiprávní jednání jiných lidí)
 občanské kompetence a kulturní povědomí (jednat odpovědně v souladu
s platným právem, dodržovat zákony)
Předmět Právo se prolíná s průřezovým tématem „Člověk v demokratické
společnosti“. Předmět přispívá k vytvoření potřebného právního minima pro soukromý
a profesní život a k výchově k demokratickému občanství.
1. ročník, 2h týdně, povinný (1 + 1)
Klíčové kompetence
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OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

ZÁKLADNÍ POJMY
výstupy

učivo

vysvětlí rozdíl mezi právem objektivním a

Právní řád, právo, právní síla právních
předpisů
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a Právní vztahy, zákonnost a právní vědomí,
Prvky právních vztahů, právní skutečnosti
Prameny práva
rozlišuje právní předpisy podle právní síly
Právní normy
vysvětlí podstatu právního státu a uvede Publikace právních norem
příklady protiprávního jednání
Právní předpisy - platnost, účinnost,
správně určí platnost, účinnost a působnost působnost, novelizace
Právní odvětví
právních předpisů
subjektivním,
veřejným

právem

soukromým

uvede příklady právních vztahů
rozhodných právních skutečností

a

přiřazuje k právním odvětvím právní
předpisy
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy z:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
ÚSTAVNÍ PRÁVO
výstupy

učivo

Historický vývoj ústavního práva, skladba,
vysvětlí podstatu právního státu a uvede
funkce, prameny
příklady protiprávního jednání
Ústava ČR
správně určí platnost, účinnost a působnost Listina práv a svobod
právních předpisů
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy z:
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
PRACOVNÍ PRÁVO
výstupy

učivo

Zákoník práce
Pracovní poměr-vznik a zánik
rozliší způsoby ukončení pracovního Práva
a
povinnosti
zaměstnance
poměru
zaměstnavatele v pracovním poměru
BOZP, hygiena práce, požární prevence.
určí náležitosti v pracovní smlouvě
Postavení odborů, kolektivní smlouva
vysvětlí funkci odborů a kolektivní
smlouvy
orientuje se v zákoníku práce

vysvětlí

základní

úkoly

a

povinnosti
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a

organizace při zajišťování BOZP
zdůvodní úlohu státního odborného dozoru
nad bezpečností práce
vymezí
základní
zaměstnance

oblasti

péče

o

uvede příklady bezpečnostních rizik, event.
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci
uvede
povinnosti
pracovníka
i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy z:
EK (1. ročník): Personalistika,
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
OBČANSKÉ PRÁVO
výstupy

učivo

Systém občanského práva
orientuje se v právech a povinnostech
Práva věcná a závazková
vlastníka a v postavení spoluvlastníka
Dědické právo
rozliší majetek manželů, který je součástí Ochrana osobnosti
společného jmění manželů
Příklady smluv
charakterizuje věcné břemeno, zástavní
právo a zadržovací právo
uvádí zásady dědění ze zákona i ze závěti
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy z:
EK (1. ročník): Podnikání,
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
OBCHODNÍ PRÁVO
výstupy

učivo

Definice podnikání, podnikatel - vznik,
rozlišuje odstranitelné a neodstranitelné
změny zánik
vady a popíše průběh reklamace
Právnické osoby a fyzické osoby
vyhledá smlouvy upravené v občanském a Závazkové vztahy, smlouvy
obchodním zákoníku a u vybraných smluv Hospodářská soutěž, konkurz, vyrovnání
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Živnostenský zákon

uvede předmět smlouvy a účastníky
rozliší právní formy podnikání a dovede
charakterizovat jejich základní znaky
orientuje se v Živnostenském zákoně a
Obchodním zákoníku
porovná druhy živností
popíše podmínky provozování živnosti,
potřebné doklady a postup ohlášení
živnosti
charakterizuje
základní
podnikatele vůči státu

povinnosti

popíše obchodní společnosti a další formy
podnikání
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy z:
EK (1. ročník): Podnikání,
ZSV (1. ročník): Psychologie, člověk jako osobnost
2. ročník, 1 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
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(navázáno v RVP na: vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a
postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat
na projevy druhých lidí)
KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
výstupy
rozliší pravomoci soudů
charakterizuje výkon rozhodnutí
popíše občanský soudní řád

učivo
Účastníci a průběh řízení
 občanské a obchodní právo
 práva věcná a právo závazkové
 vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná
práva k cizím věcem
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 nabytí vlastnického práva smlouvou a
děděním
 závazkový právní vztah, odpovědnost za
vady
 pojmenované smlouvy – přehled
komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
TRESTNÍ PRÁVO
výstupy

učivo
Prameny trestního práva
Účastníci a průběh trestního řízení
Trestní odpovědnost

rozlišuje trestní právo hmotné a procesní
rozliší podmínky trestní odpovědnosti
orientuje se v trestech a ochranných
opatřeních

komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
SPRÁVNÍ PRÁVO
výstupy

učivo

uvede dělení správního práva

Správní řád
Správní řízení

charakterizuje správní řád

komentář
pokrytí průřezových témat
přesahy z:
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
FINANČNÍ PRÁVO
výstupy

učivo

Základní vztahy a prameny
orientuje se v oblasti teorie finančního
1.Rozpočtová soustava
práva
státního
rozpočtu
a
hospodaření
rozpočtovými prostředky
(= rozpočtová pravidla)
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s

2. daňová soustava a jednotlivé daně
3. soustavy cel a poplatků
4. měny a peněžní oběh
5. finanční hospodaření podnikatelských
subjektů
6. cenné papíry
7. ČNB- české národní banky a bank a
spořitelen
8. úvěrové vztahy
9. pojistné vztahy
10. devizové hospodaření
komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
EK (2. ročník): Daňový systém
přesahy z:
EK (2. ročník): Daňový systém ,
ZSV (2. ročník): Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století
4.6.5. Chod podniku
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu Chod podniku je prakticky procvičovat a dále
prohlubovat znalosti a dovednosti související s vedením daňové a účetní agendy. Žáci
si prostřednictvím tohoto předmětu prakticky procvičí znalosti a dovednosti
o způsobech evidence podnikatelské činnosti.
Charakteristika učiva
V závěru prvního ročníku studenti absolvují 2týdenní souvislou individuální odbornou praxi
ve firmách na základě
písemné smlouvy s jednotlivými sociálními partnery. Tato odborná praxe je zaměřena na
praktické procvičení základních účetních technik a metod. Žáci se seznamují v prvním
ročníku nejprve s jednotlivými účetními doklady a prakticky procvičují jejich vystavení a
zápis do příslušné evidence podnikatelské činnosti.
Prakticky procvičují jednotlivé ekonomické a účetní činnosti a orientují se v konkrétních
ekonomických a účetních praktikách v jednotlivých firmách.
Ve druhém ročníku si žáci v rámci učební praxe prakticky procvičují získané znalosti a
dovednosti z předmětů Účetnictví a Ekonomika. Vypracovávají souvislé účetní příklady jak v
daňové evidenci, tak v účetnictví, vypočítávají mzdu, odpisy, kapacitu, normativy zásob,
počítají daně a provádějí další ekonomické výpočty a studie o hospodaření firmy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka v předmětu Chod podniku směřuje k tomu, aby žáci:
 znali význam, účel a užitečnost práce ve studovaném oboru včetně její finanční
a společenské hodnoty
 zvažovali při plánování a posuzování své činnosti nejen náklady, výnosy a zisk, ale
také vliv na životní prostředí a sociální dopady
 efektivně hospodařili s finančními prostředky
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 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí
 chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
Pojetí výuky
Základem výuky jsou praktické činnosti.
V rámci prvního ročníku probíhá odborná praxe v minimálním rozsahu 2 týdny ve firmě nebo
jiném ekonomickém subjektu.
Ve druhém ročníku je výuka realizována formou povinné učební praxe v rozsahu 2
vyučovacích hodin týdně. Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti účetnictví a daně.
Ve výuce je standardně využíván data projektor, počítač, účetní program MONEY, Internet.
Výuka předmětu Chod podniku je vždy přizpůsobena konkrétním individuálním speciálním
vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Ve výuce je prostor na individuální diskusi nad
jednotlivými účetními případy.
Výuka je zaměřena ryze prakticky. Předmět Chod podniku je úzce propojen s předmětem
Účetnictví a Ekonomikou
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení sleduje správné používání účetních technik a metod. Hodnocena je také
schopnost žáků identifikovat mezioborové přesahy a vazby předmětu Chod podniku
s ostatními odbornými předměty včetně vazeb na obor samotný.
Hodnocení si všímá způsobu aplikace a dosažené úrovně klíčových kompetencí ve
vztahu k předmětu. Hodnocení se rovněž zaměřuje na to, jak žák dokáže využívat
odborných kompetencí nabytých v předmětu Chod podniku ve studovaném oboru.
Součástí hodnocení je i vyjádření sociálního partnera k aktivitě, docházce a schopnosti
žáka samostatně se zapojit do pracovního procesu.
Ve druhém ročníku jsou žáci hodnoceni na základě svého písemného projevu. Převažuje
písemné hodnocení, které se realizuje pomocí testů, úkolů a cvičení. Při ústním hodnocení
(zkoušení) je zohledňována úroveň slovního projevu i věcné a odborné správnosti.
Hodnocení si všímá nejen znalostí a dovedností, ale také formy a kvality jejich
prezentace. Hodnocení se dále zaměřuje na celkový aktivní přístup žáka k samostatnému
řešení praktických ekonomických a účetních úloh a příkladů v praktické výuce
v hodinách (aktivitu), plnění zadaných úkolů a cvičení. Žáci mají možnost v přiměřené
míře na opětovné prokázání svých znalostí a dovedností formou opravného testu,
samostatného zpracování úkolu, cvičení (např. porovnání úrokových sazeb jednotlivých
bankovních institucí). V prvním ročníku je součástí hodnocení i vyjádření firmy ve které žák
absolvoval praxi.
Hodnocení v předmětu Chod podniku vždy zohledňuje speciální
vzdělávací potřeby jednotlivých žáků.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Předmět Chod podniku přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
a) Kompetence k řešení problémů tím, že žák
 získá informace potřebné k řešení vybraného účetního případu
b) Komunikativní kompetence tím, že žák
 se účastní aktivně diskusí nad aktuálními ekonomickými/účetními problémy
a formuluje a obhajuje své názory a postoje v těchto diskusích
 je veden k dodržování stylistických norem i odborné účetní terminologie
c) Personální a sociální kompetence tím, že se žák
 připravuje na řešení svých ekonomických záležitostí a je finančně gramotný
d) Občanské kompetence a kulturní povědomí tím, že se žák
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 aktivně zajímá o politické a společenské dění související s vývojem
ekonomiky dopadem na účetnictví
e) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání tím, že žák
 má reálnou představu o pracovních, mzdových/platových a jiných
podmínkách ve svém oboru
 rozumí podstatě a principům podnikání i z účetního hlediska
 má představu o právních, ekonomických a administrativních aspektech
soukromého podnikání
f) Matematické kompetence tím, že žák
 čte a vytváří různé formy grafického znázornění ekonomické reality
(účtování do účetního deníku, peněžního deníku, apod.)
 aplikuje matematické vzorce a řeší pomocí nich ekonomické výpočty (např.
výpočet mzdy, odpisů DHM)
g) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi tím, že žák
 získává ekonomické informace využitelné v účetnictví z otevřených zdrojů,
zejména pak s využitím celosvětové sítě internet
 využívá prostředky ICT k účtování (např. Excel) účetní program MONEY.
Předmět se okrajově dotýká průřezového tématu „Informační a komunikační
technologie“, Právo, Marketing a management.
1. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném
zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním,
ale i ve veřejném zájmu)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
(navázáno v RVP na: vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a
postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat
na projevy druhých lidí)

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
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být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a
uvědomovat si význam zdravého životního stylu
(navázáno v RVP na: být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním
životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu)



spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)



stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)



podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
(navázáno v RVP na: podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí)



adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých možností je pozitivně ovlivňovat)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)

180



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích
na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních
vztazích)



mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni
přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat)



jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními
zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
(navázáno v RVP na: jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s
potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost)



mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se
vzdělávání a trhu práce
(navázáno v RVP na: mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce)



rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání
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(navázáno v RVP na: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o
právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání)
SOUVISLÁ INDIVIDUÁLNÍ ODBORNÁ PRAXE

výstupy
Individuální praxe
vystaví jenotlivé účetní doklady
účtuje v daňové evidenci
prakticky využívá základů účetnictví
účtuje na syntetickcýh účtech
uzavírá jednotlivé účty

učivo
Seznámení s prostředím firmy
Využití získaných teoretických znalostí z
předmětu účetnictví a ekonomika
Dokladová evidence, vystavení a zpracování
jednotlivých dokladů
Ekonomické
výpočty
zásobování,
dlouhodobý majetek, investice, kapacita
Vypracování deníku praxe
komentář

pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
2. ročník, 2 h týdně, povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST


orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
(navázáno v RVP na: orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést
pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků)



zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, být finančně gramotní
(navázáno v RVP na: zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s
ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní)



rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a
ekonomické údaje
(navázáno v RVP na: rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět
interpretovat statistické a ekonomické údaje)



aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných
situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání
(navázáno v RVP na: aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých
úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání)
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OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)



chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a
jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)



zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
(navázáno v RVP na: zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být
schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)



spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))



pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)
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zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
(navázáno v RVP na: zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
(navázáno v RVP na: 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.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))



zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a
uvědomovat si význam zdravého životního stylu
(navázáno v RVP na: být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním
životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu)
184



spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)



stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)



podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
(navázáno v RVP na: podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí)



adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých možností je pozitivně ovlivňovat)

KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
185

(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)
KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích
na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích
(navázáno v RVP na: mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném
oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních
vztazích)
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mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni
přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat)



jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními
zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost
(navázáno v RVP na: jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s
potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost)



mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se
vzdělávání a trhu práce
(navázáno v RVP na: mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce)



rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních,
ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání
(navázáno v RVP na: rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o
právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech
soukromého podnikání)

PROJEKT ZAKLÁDÁNÍ FIRMY
výstupy

učivo

Zakládání firmy
vysvětlí RPSN a vypočítá úrok z úvěru či
dokumentace,
činnosti
související
se
vkladu
založením firmy
vypočítá jednotlivé daně v ČR a vyplní sestavení
zakladatelského
rozpočtu,
daňová přiznání
podnikatelský záměr
vedení daňové evidence, účetnictví
provádí záznamy v daňové evidenci
procvičení
jednotlivých
ekonomických
účtuje souvislý účetní příklad
výpočtů v oblasti majetku, mezd, daní,
provádí uzávěrkové práce v daňové hospodaření firmy
evidenci i účetnictví
vypočete plánovanou spotřebu zásob a
stanoví potřebu nákupu
provádí
běžné
výpočty
dlouhodobého majetku

v

vypočte mzdu k
zdravotní pojištění

sociální

výplatě,

oblasti
a

sestaví kalkulační vzorec
vypočte a pojmenuje základní ukazatele
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hospodaření firmy
komentář
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
EKONOMICKÉ VÝPOČTY V OBLASTI MAJETKU, MEZD, DANÍ, HOSPODAŘENÍ FIRMY
výstupy

učivo

Výpočty mzdy- základní i pohyblivé složky,
vypočítá jednotlivé daně v ČR a vyplní
sociálního a zdravotního pojištění,daně z
daňová přiznání
příjmů
provádí záznamy v daňové evidenci
Výpočty plánování a normování zásob,
odpisů dlouhodobého majetku, kapacity,
účtuje souvislý účetní příklad
inventarizační rozdíly
vypočte mzdu k výplatě, sociální a Výpočty daní z příjmů, DPH, majetkové
zdravotní pojištění
daně.
komentář
pokrytí průřezových témat
SOUVISLÝ PŘÍKLAD VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
výstupy

učivo

provádí záznamy v daňové evidenci

Vedení daňové evidence podnikatele - sovislý
příklad

provádí uzávěrkové
evidenci i účetnictví

práce

v

daňové

komentář
pokrytí průřezových témat
SOUVISLÝ ÚČETNÍ PŘÍKLAD
výstupy

učivo

účtuje souvislý účetní příklad

Souvislý účetní příklad dle zadání pro účetní
jednotku

vypočte a pojmenuje základní ukazatele
hospodaření firmy
provádí uzávěrkové
evidenci i účetnictví

práce

v

daňové
komentář
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pokrytí průřezových témat

4.6.6. Marketing a management
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Cílem předmětu Management a marketing je připravit žáky na jejich vedoucí úlohu
v podniku (organizaci) na všech úrovních řízení a na uplatňování marketingových
nástrojů řízení v praxi. Žáci si prostřednictvím tohoto předmětu osvojí současné
způsoby a metody managementu a marketingu. Žáci postupně získají znalosti
a prakticky procvičí dovednosti nezbytné pro jejich budoucí samostatné řízení
marketingově orientované organizace.
Charakteristika učiva
Žáci se postupně seznamují v prvním ročníku s vývojem a nástroji marketingu.
Ve druhém ročníku je učivo zaměřeno na nástroje, přístupy, metody a vývojové
tendence managementu. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí.
Výuka v předmětu Management a marketing směřuje k tomu, aby žáci:
 formovali aktivní a kreativní postoj k řešení problémů v manažerské praxi
 cítili odpovědnost za své chování a jednání vůči svým nadřízeným i podřízeným
 chápali řízení jako prostředek své vlastní seberealizace a rozvoje
 rozvíjeli dovednosti potřebné k vyjednávání, kompromisu i obhajobě svého názoru
 byli schopni cílevědomé a vytrvalé týmové i samostatné práce
Pojetí výuky
Základem výuky je verbální projev učitele kombinovaný s ikonickým textem. Ve výuce
je standardně využíván data projektor. Výuka je dotována jednou vyučovací hodinou
týdně v prvním ročníku a jednou vyučovací hodinou ve druhém ročníku.
Celkem v rozsahu 2 hodin týdně za celou dobu studia. Předmět je zařazen do vzdělávací
oblasti ekonomika a právo.
Výuka předmětu Management a marketing je vždy přizpůsobena konkrétním individuálním
speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Ve výuce je prostor pro řízenou
skupinovou či individuální diskuzi o aktuálních problémech souvisejících s řízením
a marketingem.
Výuka je zaměřena teoreticky a zvláště ve druhém ročníku i prakticky. Žáci procvičují
a aplikují jednotlivé nástroje management marketingu na konkrétní produkt a cílovou skupinu
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení sleduje správné používání odborné terminologie a pochopení základních
logických vztahů předmětu. Hodnocena je také schopnost žáků identifikovat
mezioborové přesahy a vazby předmětu Management a marketing s ostatními
odbornými předměty včetně vazeb na obor samotný. Hodnocení si všímá způsobu
aplikace a dosažené úrovně klíčových kompetencí ve vztahu k předmětu. Hodnocení
je rovněž zaměřeno na to, jak žák dokáže využívat odborných kompetencí nabytých
v předmětu Management a marketing ve studovaném oboru.
Žáci jsou hodnoceni na základě svého písemného či ústního projevu. Při ústním hodnocení
(zkoušení) je zohledňována
úroveň slovního projevu i věcné a odborné správnosti. Hodnocení si všímá nejen
znalostí a dovedností, ale také formy a kvality jejich prezentace. Hodnocení se dále
zaměřuje na celkový aktivní přístup žáka k výuce v hodinách (aktivitu) a plnění
zadaných úkolů.
1. ročník, 1 h týdně, povinný
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Klíčové kompetence
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ


vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních
světových civilizací
(navázáno v RVP na: vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a
ostatních světových civilizací)



dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
(navázáno v RVP na: dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie)



chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu
udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
(navázáno v RVP na: chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a
jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních)



zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
(navázáno v RVP na: zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být
schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor)



uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo
etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
(navázáno v RVP na: uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých
náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v
multikulturním soužití)



jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném
zájmu
(navázáno v RVP na: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním,
ale i ve veřejném zájmu)

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)
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spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))



určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout
způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)



zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
(navázáno v RVP na: zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek)

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE


vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i
stylisticky náročnější texty
(navázáno v RVP na: 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
(navázáno v RVP na: 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.)
(navázáno v RVP na: zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a
projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.))



zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v
cizojazyčném prostředí
(navázáno v RVP na: zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné
komunikaci v cizojazyčném prostředí)



využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu)
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(navázáno v RVP na: využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např.
zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším
odborném textu))
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI



rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
(navázáno v RVP na: rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým
vybavením včetně nových aplikací)



pracovat s osobním počítačem
komunikačních technologií

a

dalšími

prostředky

informačních

a

(navázáno v RVP na: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky
informačních a komunikačních technologií)


získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat
(navázáno v RVP na: získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat)



využívat vhodné prostředky online a offline komunikace
(navázáno v RVP na: využívat vhodné prostředky online a offline komunikace)



uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
(navázáno v RVP na: uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být
mediálně gramotní)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
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(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)


získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)



sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

MARKETING A PRODEJNÍ ČINNOST
výstupy

učivo

chápe vztah prodeje a marketingu
na příkladech aplikuje poznatky o
nástrojích marketingu, např. výběr
vhodného výrobku, jeho životní cyklus,
stanovení ceny, volba prodejní cesty a
vhodné propagace v průběhu životního
cyklu produktu
stanoví cenu více metodami a vysvětlí, jak
se cena liší podle kvality,zákazníků, místa
prodeje a období

 podstata marketingu
 marketingový informační systém
 marketingový výzkum
 chování zákazníka

marketingový mix - produkt, cena,
marketingové
komunikace
(propagace),
distribuce
 prodej

rozpozná běžné cenové triky a klamavé
nabídky
zvolí vhodný způsob propagace výrobku
na příkladu zvolí vhodný způsob odbytu
porovnává základní a doplňkové formy
prodeje a formy maloobchodních jednotek
vysvětlí význam velkoobchodní činnosti
komentář
pokrytí průřezových témat
2. ročník, 1 h týdně, povinný
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Klíčové kompetence
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
(navázáno v RVP na: uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit
prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve)



spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
(navázáno v RVP na: spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení))



pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
(navázáno v RVP na: 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, zvážit možné pozitivní i negativní dopady
(navázáno v RVP na: určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení,
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní
dopady)



zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem,
vyhodnotit výsledek
(navázáno v RVP na: zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek)

PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE


být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a
uvědomovat si význam zdravého životního stylu
(navázáno v RVP na: být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním
životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu)



spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu
(navázáno v RVP na: spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na
realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu
pracovního týmu)
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stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
(navázáno v RVP na: stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností,
zájmové a pracovní orientace a životních podmínek)



podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a
stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
(navázáno v RVP na: podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat
předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí)



adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňovat
(navázáno v RVP na: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle
svých možností je pozitivně ovlivňovat)

KOMPETENCE K CELOŽIVOTNÍMU UČENÍ


znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
(navázáno v RVP na: znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a
povolání)



ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit
vhodný studijní režim a podmínky
(navázáno v RVP na: ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení,
umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky)



být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v
zájmu úspěšnosti učení
(navázáno v RVP na: být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a
být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení)



získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a
využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
(navázáno v RVP na: získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti,
vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu)



využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a
aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
(navázáno v RVP na: využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět
systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě)
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sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
(navázáno v RVP na: sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení,
přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí)

KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKÁNÍ


mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
(navázáno v RVP na: mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni
přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat)



mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se
vzdělávání a trhu práce
(navázáno v RVP na: mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách
týkajících se vzdělávání a trhu práce)

MANAGEMENT
výstupy

učivo

popíše podstatu a vývoj managementu
charakterizuje jednotlivé části procesu
řízení a jejich funkci
porovná úrovně řízení a jejich úlohu
popíše organizační strukturu podniku
charakterizuje osobnost manažera
předpoklady pro manažerskou práci

a

posoudí základní styly vedení a nástroje
motivace
člení kontrolu podle více hledisek a
přiřazuje vhodné příklady v podniku

Základní pojmy - definice, historie
Role manažera
Funkce manažera
Sekvenční funkce
 plánování
 organizování
 rozhodování
 komunikace, motivace a vedení lidí
 kontrola
Průběžné funkce
 analyzování problémů
 rozhodování
 realizace

komentář
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
PRAVIDLA HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ
Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi. Při klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k
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tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro
určitou indispozici.
Čl.1
1) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.
Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v
jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích
předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.
2) Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků.
Čl. 2
1) Na naší škole se prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech provádí klasifikací
těmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
2) Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve
vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za
klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých
vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje jen na
základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období.
3) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, před jednáním
pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky
celkové klasifikace do třídního výkazu.
4) Na pedagogické radě, která není klasifikační (zpravidla v listopadu a dubnu ),se
projednávají případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování.
5) Zákonný zástupce žáka ( dále jen „zástupce žáka“), je informován průběžně o prospěchu a
chování žáka vhodným způsobem, zejména:
a) Třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzích
sdružení rodičů.
b) Třídním učitelem nebo učitelem vyučovacího předmětu, jestliže o to zástupci žáka
požádají.
c) Ředitelem v případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování na základě podnětu od
třídního učitele nebo učitele vyučovaného předmětu. Informace bude předána bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
d) Učitelem vyučovaného předmětu záznamy do studijních průkazů.
Čl. 3
Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty rozdělují do dvou skupin. Předměty s
převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických činností.
Čl.4
Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření
1) Teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné, teoretické odborné
předměty a matematika.
2) Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu s
požadavky učebních osnov hodnotí
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je,
b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat intelektuální činnosti,
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
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d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,
e) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
f) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
g) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu,
h) kvalita výsledků činností,
i) osvojení účinných metod samostatného studia.
3) Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení
teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický
projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v
podstatě uceleně, přesně a úplně.Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické
činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení a v jeho myšlení se projevuje logika a
tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický
projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti, úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a praktické činnosti
nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami.
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho
myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný,
přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě
výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při vyžívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké
těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
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samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemné
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit
ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Čl. 5
2) Výchovně vzdělávací výsledky v oblasti praktické výuky se klasifikují podle této stupnice:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané
dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších
chyb, výsledky jeho práce jsou bez větších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci,
udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a
aktivně se stará o životní prostředí. Pracuje hospodárně a efektivně na PC, s účetními a
ekonomickými programy pracuje samostatně. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání materiálu a energie se dopouští malých chyb. Překážky v práci a práci s účetními a
ekonomickými programy na PC překonává s občasnou pomocí.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákův vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem je převážně kladný, s
menšími výkyvy. Z pomoci učitele (instruktora) uplatňuje získané teoretické poznatky v
praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech
práce potřebuje občasnou pomoc učitele (instruktora). Výsledky práce mají nedostatky.
Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního
prostředí. Na podněty učitele (instruktora) je schopen hospodárně využívat materiálu a
energie. K obsluze a údržbě elektronických pomůcek přistupuje nesamostatně. Překážky v
práci překonává s pomocí učitele (instruktora).
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za
soustavné pomoci učitele (instruktora). V praktických činnostech, dovednostech a návycích se
dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele
(instruktora). Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za
soustavné pomoci učitele (instruktora), méně dbá o pořádek na pracovišti a dodržování
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také o životní prostředí. Porušuje zásady
hospodárnosti využívání surovin, materiálu a energie. Nesamostatná práce na PC a se
speciálními ekonomickými a účetními programy. Překážky v práci překonává jen s pomocí
učitele (instruktora).
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, k pracovnímu kolektivu a praktickým
činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele (instruktora) uplatnit
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a
návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele
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(instruktora). Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní
hranice předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedovede organizovat, nedbá na
pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na
ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně materiálu a energie. V obsluze a údržbě
elektronických pomůcek a programů má závažné nedostatky.
Čl.6
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků získá učitel zejména
těmito metodami:
a) soustavným pozorováním a vyhodnocováním výkonů a připravenosti na vyučování
b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické)
c) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími zdravotními
potížemi a poruchami
d) rozhovory se žákem, zákonným zástupcem
2) Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. Známky z písemných prací doložit
opravenými pracemi po celé klasifikační období. Práce archivovat nejméně 2 měsíce po konci
příslušného klasifikačního období.
3) Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo prakticky alespoň dvakrát a
nejméně dvakrát písemně za každé klasifikační období. Ve vyučovacím předmětu s jednou
týdenní vyučovací hodinou se minimum u obou typů zkoušek krátí na polovinu.
4) Počet kontrolních písemných prací stanoví učební osnovy příslušných vyučovacích
předmětů. Musí být k doložení k dispozici po celou dobu studia žáka.
5) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel zdůvodněné
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností
(mimo maturitní) oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Každou opravenou písemnou práci
žákovi poskytne k nahlédnutí, aby si byl vědom chyb, které udělal a sdělí kritéria, podle
kterých klasifikaci provedl.
6) Kontrolní písemné práce a další zkoušky rozvrhne učitel rovnoměrně na celé klasifikační
období, aby se nadměrně nehromadily do krátkých časových úseků.
7) Termín písemné zkoušky, která trvá déle než 20 min (kontrolní práce), prokonzultuje učitel
s třídním učitelem, který koordinuje plán tohoto písemného zkoušení. Žáci budou o termínu
informováni nejméně 3 dny předem. V jednom dni mohou žáci denního studia konat jen jednu
zkoušku uvedeného charakteru.
8) Zamýšlenou celkovou klasifikaci za pololetí každému žáku učitel sdělí nejdéle 3 dny před
uzavřením klasifikace.
9) Získané průběžné hodnocení z ústních a písemných zkoušek vyučující pravidelně
zaznamenává do hodnocení žáka na webu školy. Údaje nesmí být starší 10 dnů u každého
žáka.
Autoevaluace školy
Autoevaluace je vnitřní hodnocení školy které napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a § 12 zákona č. 561/2004
Sb. (školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
1. Oblasti autoevaluace
Materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání
Průběh vzdělávání
Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou
Výsledky vzdělávání
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Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem
2. Cíle a kritéria autoevaluace
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro
plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
Kritéria autoevaluace jsou stanovovány jako dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý
školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok).
3. Nástroje autoevaluace
Rozbor dokumentace školy
Rozhovory s učiteli, rodiči
Informace získané od sociálních partnerů
Srovnávací prověrky, dovednostní testy
Hospitace
4. Časové rozvržení autoevaluačních činností
Hospitační činnost (v průběhu celého roku)
Projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky
č.15/2005 Sb.) - do konce září
Projednání struktury vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok
Dovednostní testy žáků, soutěže dovednosti
Srovnávací prověrky a testy
Informace od rodičů a zákonných zástupců školy (rodičovská sdružení, průběžně v roce)
Informace od studentů školy (průběžně ve školním roce)
Výstupy z jednání školské rady
Informace od sociálních partnerů školy (průběžně ve školním roce)
Dotazníky na klima školy
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