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1. Identifikační údaje 
 
Název školy: Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 
 
Adresa:  Nerudova 267, Vimperk 
 
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice 
 
Kód a název oboru vzdělání:     64-41-L/51 Podnikání 
  
Název školního vzdělávacího programu: Podnikání 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní 
zkouškou 

Délka a forma vzdělávání:    2 roky, denní studium 
 
Jméno ředitele:      Ing. Petr Žuravský 
 
Kontakty:        tel. 730 890 662 

e-mail: zuravsky@stredni-
skola.eu 

        http://www..stredni-skola.eu 
 
Platnost ŠVP:      od 1. 9. 2019 
 
 
  
 
Školní vzdělávací program vznikl podle návrhu rámcového vzdělávacího programu 
pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání. Program sestavil kolektiv pracovníků 
Střední školy a Základní školy, Vimperk, odloučeného pracoviště Prachatice. 
 
 
 
 
 

.................................... 
Ing. Petr Žuravský 
Ředitel SŠ a ZŠ, Vimperk 

  
 

Č. j.:  Účinnost od:   

Skartační znak:   Platnost do:  

Elektronická identifikace: 

Změny:  

mailto:zuravsky@stredni-skola.eu
mailto:zuravsky@stredni-skola.eu
http://www..stredni-skola.eu/
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2. Profil absolventa 
 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

2.1. Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a 
administrativní činnosti. Ovládá ekonomiku, účetnictví a rozumí zásadám 
marketingu. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy 
především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v 
konkrétním učebním oboru. Absolvent disponuje kompetencemi pro vedení 
živnosti a pro podnikatelskou činnost zejména v oboru své profese. Může se 
uplatnit jako účetní nebo administrativní pracovník. Spojení profesních znalostí s 
komunikativními a cizojazyčnými dovednostmi umožní absolventům uplatnění se i 
v rámci mezinárodních odborných činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího 
programu umožňuje další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách. 

2.2. Výsledky vzdělávání 

Absolvent v oblasti výkonu profese: 
- zpracovává jednoduché účetní doklady v písemné či elektronické podobě dle 

platných předpisů 
- provádí evidenci účetních záznamů v daňové evidenci či účetnictví 
- vystavuje účetní doklady 
- vyjadřuje konečné výsledky hospodaření firmy z pohledu majetku, 

hospodářského výsledku, daní 
- uplatňuje znalosti zákonů a předpisů při hospodářsko-ekonomických 

činnostech 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
- jedná s lidmi kultivovaně, v souladu s etickými, společenskými a jazykovými 

normami 
- řeší různé pracovní situace 
- motivuje spolupracovníky a zákazníky v souladu se svými záměry 
- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

firmy 
- vyřizuje podnikovou korespondenci písemnou i elektronickou formou 

v českém i cizím jazyce 
 
Žák je veden tak, aby: 

- se efektivně učil, vyhodnocoval dosažené výsledky a reálně si stanovoval 
potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání 

- identifikoval problém a vhodným způsobem jej řešil 
- tvořivě zasahoval do prostředí, které jej obklopuje, vyrovnával se s různými 

situacemi a problémy 
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- spolupracoval s ostatními a přispíval k vytváření vhodných mezilidských 
vztahů 

- chápal práci a pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci 
- rozuměl vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednal v souladu s obecně 

přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní 
zodpovědností 

- využíval ke svému učení různé informační zdroje 
- měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 
- uplatňoval zásady zdravého životního stylu 
- jednal ekonomicky, tzn. posuzoval možné náklady, výnosy, vliv na životní 

prostředí, sociální dopady 

2.3. Klíčové kompetence 

a) Kompetence k učení  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně se věnovat 
učení a reálně si stanovit potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání.  
 
Absolventi by měli: 
- znát možnosti dalšího vzdělávání ve svém oboru; 
- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a 

podmínky; 
- mít pozitivní vztah k učení a celoživotnímu vzdělávání; 
- získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, využívat 

dostupné možnosti a prostředky k získávání nových poznatků;  
- využívat ke svému učení různé informační zdroje, získané znalosti a 

zkušenosti umět aplikovat v práci i životě, přebírat i zkušenosti jiných lidí;  
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat 

hodnocení výsledků studia od jiných lidí. 
 

b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji 
profesní kariéru a byli připraveni zvládat podnikatelské činnosti.  
 
Absolventi by měli:  
- mít odpovědný přístup k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat 

se měnícím se pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat; 
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, o 

požadavcích na odbornou kvalifikaci a o základech pracovně právních vztahů; 
- aktivně hledat zaměstnání, umět komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 

prezentovat sebe i svou odbornost;  
- mít přehled o informačních zdrojích a o poradenských službách, které se týkají 

vzdělávání a trhu práce;  
- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, 

ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech 
soukromého podnikání.  

 
c) Personální a sociální kompetence  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet vlastní osobnost, 
udržovat dobré mezilidské vztahy a dbát o své zdraví.  
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Absolventi by měli:  
- stanovovat si cíle a priority podle svých schopností, zájmů, pracovní orientace 

a životních podmínek;  
- adaptovat se na měnící se životní i pracovní podmínky a podle svých 

schopností a možností je pozitivně ovlivňovat;  
- podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, vyvarovat se předsudků vůči 

lidem z různých sociálních prostředí;  
- spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných pracovních a 

jiných činností, usilovat o prosperitu celého pracovního týmu;  
- být připraveni vyrovnávat se stresem, uvědomovat si význam zdravého 

životního stylu. 
 

d) Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií 
a k práci s informacemi  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali efektivně s prostředky ICT a 
využívali získané informace.  
 
Absolventi by měli: 
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií;  
- rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

včetně nových aplikací;  
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další 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.  

 
e) Kompetence k řešení problémů  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně, popřípadě 
v týmu, řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy.  
 
Absolventi by měli:  
- pojmenovat a analyzovat vzniklou problematickou situaci;  
- určit příčiny vzniku problému, získat potřebné informace k jeho vyřešení a 

navrhnout, jakým způsobem ho řešit, zvážit možné pozitivní i negativní 
dopady;  

- zvolit optimální postup řešení problému, zdůvodnit jej ostatním, vyhodnotit 
výsledek;  

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, využívat zkušeností a 
vědomostí nabytých dříve;  

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)  
 

f) Komunikativní kompetence  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se písemně i 
ústně a volit prostředky adekvátní situaci  
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Absolventi by měli:  
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé obsahově 
i stylisticky náročnější texty;  

- vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i 
písemně, adekvátně reagovat na projevy druhých;  

- formulovat a zaznamenávat písemně podstatné myšlenky z textů a projevů 
druhých lidí (přednášky, diskuse, porady);  

- zvládat komunikaci nejméně v jednom cizím jazyce;  
- využívat cizí jazyk pro pracovní komunikaci (odborná terminologie, pracovní 

instrukce a pokyny).  
 
g) Matematická a finanční gramotnost  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni využívat dovednosti 
z této oblasti v různých životních situacích  
 
Absolventi by měli:  
- zvládat řešení svých sociálních a ekonomických záležitostí s ohledem na 

měnící se životní situace, být finančně gramotní;  
- orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný a 

osobní rozpočet včetně správy finančních aktivit a závazků.  
 
h) Občanské kompetence a kulturní povědomí  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a principy humanity 
a demokracie, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a uznávali kulturní 
hodnoty.  
 
Absolventi by měli: 
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k 

uplatňování demokratických hodnot;  
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu;  
- uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských a etnických 

skupin, uplatňovat zásady vzájemné tolerance;  
- zajímat se o politické a společenské dění u nás a ve světě, vytvářet si vlastní 

názor na danou skutečnost;  
- chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného 

rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost za 
ochranu života a zdraví ostatních;  

- uznávat tradice a kulturní hodnoty vlastního národa, Evropy a ostatních 
světových civilizací.  

 

2.4. Odborné kompetence 

a) Provádět administrativní činnosti 
 

Absolventi by měli:  
- ovládat desetiprstovou hmatovou metodu psaní na klávesnici PC, psát podle 

diktátu přiměřeně rychle a přesně;  
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- vyhotovovat písemnosti dle normy s využitím výpočetní a kancelářské 
techniky;  

- věcně a jazykově správně vyhotovovat písemnosti;  
- manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle daných pravidel;  
- pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v profesní 

oblasti.  
 
b) Provádět základní podnikové činnosti  
 
Absolvent by měli: 

- pojmenovat a charakterizovat jednotlivé makroekonomické jevy a dokázat 
vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku;  

- ovládat základní marketingové strategie a nástroje, volit vhodné způsoby 
propagace a odbytu výrobku, provádět marketingový průzkum, sbírat a 
analyzovat data a dokázat zvolit a použít efektivní marketingovou strategii;  

- orientovat se v problematice managementu a osvojit si základní manažerské 
dovednosti;  

- zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku; 
- evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku;  
- provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob; 
- provádět základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku;  
- provádět mzdové výpočty, orientovat se v problematice zdravotního a 

sociálního pojištění, stanovit odvody na zdravotní a sociální pojištění, 
vypočítat zálohy na daň z příjmů;  

- vést daňovou evidenci;  
- účtovat o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku;  
- provádět a sestavovat účetní uzávěrku;  
- orientovat se v soustavě daní;  
- stanovovat daňovou povinnost k dani silniční a k daním z příjmů;  
- orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních 

vztazích, uplatňovat základní zásady personální práce, orientovat se v 
zákoníku práce, vypracovat jednoduchou pracovní smlouvu; 

- vést jednání s obchodními partnery.  
 
c) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 
Absolventi by měli: 

- chápat 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 norem;  

- znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární prevence;  

- osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti 
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami 
(monitory, displeji apod.), rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení 
zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;  

- znát systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umět 
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé 
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);  
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- být vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci a dokázat 
první pomoc poskytnout.  

 
d) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků anebo služeb  
 
Absolventi by měli:  

- chápat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 
- dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy, které souvisejí se 

systémem řízení jakosti na pracovišti; 
- dbát na zabezpečování standardů kvality procesů, výrobků nebo služeb, brát 

ohled na požadavky klienta.  
 
e) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 
 
Absolventi by měli: 

- znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. 
společenské ohodnocení;  

- zvažovat 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 hospodařit s finančními prostředky;  
- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a 

s ohledem na životní prostředí. 
 

2.5. Způsob ukončení vzdělání, potvrzení dosaženého vzdělání a 
kvalifikace 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace se řídí platnými 
předpisy.  Povinné zkoušky v profilové části jsou stanoveny tak, aby nejméně dvě ze 
tří zkoušek byly z oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek je 
konána formou praktické zkoušky. 
Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.  
Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o studium na 
vysokých nebo vyšších odborných školách. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 

3.1. Celkové pojetí vzdělávání 

ŠVP vychází z RVP. Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých učebních 
oborů vzdělání s výučním listem. Rozvíjí již získané kompetence žáků na úroveň 
středního vzdělání s maturitní zkouškou a zvyšuje jejich odbornou kvalifikaci. Škola 
klade důraz nejen na získání a prohlubování teoretických dovedností a znalostí ale 
zejména na jejich praktické uplatňování. 
 
Koncepce školy vychází z principu spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělání, 
jehož uplatňování rozvíjí žákovské personální kompetence. 
 
V procesu vzdělávání je mimo jiné kladen důraz na získání a prohloubení praktických 
odborných zkušeností a dovedností. Žáci se v rámci odborné praxe seznamují 
s reálnými pracovišti. 
 
Cílem programu je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, 
občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa strategiemi 
odpovídajícími potřebám dospělých. 

a) Učit se poznávat – rozvoj základních myšlenkových operací, osvojení 
strategií řešení problémů, prohloubení a rozšíření znalostí, osvojení poznatků, 
pracovních postupů, nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a 
pro uplatnění na trhu práce, rozvoj dovednosti žáků učit se a být připraven 
celoživotně se vzdělávat.  

b) Učit se pracovat a jednat – naučit se přizpůsobovat se novým podmínkám, 
aktivně do těchto podmínek zasahovat, být odpovědný, respektovat daná 
pravidla, odhadovat správně své možnosti a schopnosti, diskutovat, přijímat 
stanoviska jiných, realizovat se. 

c) Učit se být – porozumět vlastní osobnosti, dále se rozvíjet, jednat v souladu 
s obecně platnými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní 
zodpovědností. 

d) Učit se žít společně – umět spolupracovat, být schopen podílet se na životě 
společnosti a nalézt v ní své místo.         

 

3.2. Metody a formy výuky 

Vyučující je volí s ohledem na obsah konkrétního učiva, výsledků vzdělávání, kterého 
se má dosáhnout, a možnosti školy. Zohledňují při tom vlastní zkušenosti a charakter 
vyučovaného předmětu. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a 
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nejčastěji se opírá o zájem o zvolený obor. Učivo odborných předmětů je vybíráno 
s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa. 
Učitelé podporují samostatnou práci žáků, týmovou práci, problémové učení, 
písemnou i ústní prezentaci práce žáků, společné i samostatné hodnocení, analýzu 
výsledků. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, 
písemných a praktických cvičení, simulační metody, projekty apod. Je rovněž kladen 
důraz na domácí přípravu žáků. 
Pedagogové dbají na vytváření mezipředmětových vazeb. Součástí výuky mohou být 
různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.  
Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce. 
Používané metody rozvíjí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování 
pracovních návyků.  

3.3. Způsoby rozvoje klíčových, odborných kompetencí, začlenění 
průřezových témat 

V souladu s cíli vyučující vedou žáky k osvojení si základních kompetencí na úrovni 
odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům: 

a) Kompetence k celoživotnímu učení – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi byli schopni se efektivně učit, samostatně vyhledávat a zpracovávat 
informace, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat 
potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. 

b) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – 
vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat 
svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě 
práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a byli připraveni zvládat 
podnikatelské činnosti. 

c) Personální a sociální kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné mezilidské 
vztahy a dbát o své zdraví. 

d) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 
technologií a pracovat s informacemi – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi pracovali s prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a 
efektivně pracovali s informacemi. 

e) Kompetence k řešení problémů – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit běžné problémy. 

f) Komunikativní kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli 
schopni se vyjadřovat v písemné i ústní formě a volit komunikační strategie a 
prostředky odpovídající dané situaci. 

g) Matematická a finanční gramotnost – vzdělávání směřuje k tomu, aby 
absolventi byli schopni funkčně využívat dovednosti z této oblasti v různých 
životních situacích. 

h) Občanské kompetence a kulturní povědomí – vzdělávání směřuje k tomu, 
aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické 
společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a 
podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury. 

i) Odborné kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi 
vykonávali administrativní činnosti, základní podnikové činnosti, dbali na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, usilovali o vyšší kvalitu své práce, 
jednali ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 
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Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a 
vykazoval vývojový posun během studia 
 

 
Přehled uplatňování klíčových kompetencí 

 

 
Kompetence k celoživotnímu učení, komunikativní kompetence a kompetence 
využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi si žáci osvojují téměř ve všech 
předmětech. 

3.4. Začleňování průřezových témat 

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil 
vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích 
oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. Průřezová 
témata jsou zařazována do ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo. 
 
Téma Člověk v demokratické společnosti se projevuje zejména v upevňování 
takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování 
demokracie a multikulturního soužití. Toto téma prostupuje všemi předměty, protože 
ve všech předmětech vyučující výchovně působí na žáky a vedou je 
k demokratickým a slušným mezilidským vztahům. Předpokladem realizace tohoto 
tématu je vytvoření demokratického klimatu školy, používáním různých strategií 
výuky, realizace mediální výchovy ve škole, či důslednou kultivací chování a jednání 
žáků.  
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Český jazyk a literatura ●  ● ● ●   ● ● 
Německý jazyk/Anglický 
jazyk 

●  ●  ● ●   ● 

Tělesná výchova   ● ●      

Ekonomika ● ● ● ●  ● ● ● ● 

Právo ●  ●  ● ●  ● ● 

Management a marketing ● ● ● ●  ●  ● ● 

Účetnictví ● ●     ● ● ● 

Administrativa ●  ●     ● ● 

Psychologie ●  ● ● ●   ●  

Matematika ● ● ● ●   ●   
Inform. a komunik. 
technologie 

●  ● ●  ●  ●  

Ekonomická praxe ● ● ● ●  ● ● ● ● 
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Téma Člověk a životní prostředí vede k uvědomění si žáka, jaké dopady může mít 
jeho chování na přírodu. Je kladen důraz na pochopení závislosti člověka na 
přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na odpovědnosti člověka 
za zachování udržitelného rozvoje společnosti. V předcházejícím vzdělávání získali 
žáci informace o vlivu různých pracovních činností člověka na životní prostředí a 
zdraví, o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a 
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje. Tyto znalosti využívají i nadále 
při studiu a zohledňují je při řešení různých úkolů. Škola se snaží i prakticky přispět 
k tomu, aby se žáci chovali ekologicky např. tím, že třídí odpady.  Téma je probíráno 
v jednotlivých předmětech s logickou návazností na učivo. Správná výchova žáků v 
této oblasti je velice důležitá, protože v budoucnu tito lidé budou ovlivňovat 
hospodaření s odpady nejen ve svých domácnostech ale i ve svých firmách a tím se 
budou podílet na výchově dalších. 
 
Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování 
schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních 
technologií a efektivně toho využívat jak v průběhu vzdělávání, tak i při výkonu 
povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich 
osobního a občanského života. Toto průřezové téma je realizováno zejména 
v předmětech informační a komunikační technologie a administrativa. Obsahem 
předmětu administrativa je získání a prohloubení dovednosti psaní desetiprstovou 
metodou a zpracovávání písemností a manipulace s nimi. Znalosti a dovednosti 
z této oblasti jsou využívány i v dalších předmětech např. při získávání informací, 
zpracování samostatných prací, zadaných úkolů apod.  
 
Přehled uplatňování průřezových témat 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vyučovací předmět 
 
 

Č
lo

v
ě
k
 

v
 d

e
m

o
k
ra

ti
c
k
é
 

s
p
o
le

č
n

o
s
ti
 

Č
lo

v
ě
k
 a

 ž
iv

o
tn

í 

p
ro

s
tř

e
d
í 

In
fo

rm
a
č
n
í 
a
 

k
o
m

u
n

ik
a
č
n
í 

te
c
h
n
o

lo
g

ie
 

Český jazyk a literatura ●  ● 
Německý jazyk/Anglický 
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● ● ● 

Tělesná výchova ●   
Ekonomika ● ● ● 
Právo ●  ● 
Management a marketing ● ● ● 
Účetnictví ● ● ● 
Administrativa ● ● ● 
Psychologie ● ● ● 
Matematika ●  ● 
Inform. a komunik. 
Technologie 

● ● ● 

Ekonomická praxe ●  ● 
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3.5. Organizace výuky 

Příprava žáků je organizována jako dvouleté studium. Žáci mohou být děleni do 
skupin například při výuce cizích jazyků, informační a komunikační technologie, 
tělesné výchovy dle platné legislativy. 
Výuka je vhodně doplňována projektovým vyučováním. 
 
V obou ročnících probíhá povinná týdenní odborná praxe žáků na smluvních 
pracovištích. Povinná praxe je součástí předmětu ekonomická praxe. Za zajištění 
souvislé odborné praxe zodpovídají učitelé odborných předmětů účetnictví a 
ekonomická praxe, kteří informují žáky o firmách, které mají zájem o spolupráci se 
školou. Na závěr souvislé odborné praxe každý žák vypracuje zprávu o vykonané 
praxi. Požadavky na vypracování zprávy obdrží žáci před absolvováním praxe od 
učitele odborných předmětů. Žákovská zpráva je součástí klasifikace z předmětu 
ekonomická praxe. 
 
V průběhu vzdělávání mohou žáci využívat služeb výchovné poradkyně, školního 
metodika prevence sociálně patologických jevů. 
V 1. ročníku vzdělávání se žáci účastní adaptačního dne, který je koncipován s cílem 
bližšího seznámení žáků mezi sebou, s podmínkami studia ve škole a pedagogy 
obecně 
  
Školní řád a jeho dodatky upravují pravidla chování žáků, obsahuje jejich práva a 
povinnosti. Všichni žáci a zaměstnanci jsou povinni se seznámit se školním řádem, 
dodatky a řídit se jimi. Seznámení žáků se školním řádem a jeho dodatky probíhá 
každý rok první vyučovací den školního roku a záznam o poučení je uveden v třídní 
knize a žákem je stvrzen podpisem na příslušném dokumentu. 

3.6. Hodnocení žáků 

Kritéria hodnocení jsou dána Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a 
ZŠ Vimperk. S pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání a konkrétními kritérii 
vyučujících jsou žáci seznámeni vždy na začátku školního roku.  Při klasifikaci je 
hodnocena ucelenost a přesnost osvojení požadovaných poznatků, kvalita a rozsah 
získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, 
samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a 
zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost 
a tvořivost. Je kladen důraz na sebehodnocení žáka. 
V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu 
kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, 
využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, 
samostatnost, tvořivost, iniciativa. 
Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování 
školy, výsledky skupinových projektů apod. 
 
Způsoby hodnocení klíčových kompetencí 
Provádí se v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější 
posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat 
v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a numerických znalostí a jak je schopen 
své znalosti a dovednosti prezentovat. 
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Společné zásady při hodnocení: 
- hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická; 
- nehodnotí jen učitel, ale jsou využívány i formy sebehodnocení a kolektivního 

hodnocení; 
- hodnocení musí dát perspektivu všem žákům – zvláště slabším žákům a 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; 
- základem hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům, 

respektování práva žáka na individuální rozvoj; 
- prostřednictvím hodnocení směřujeme k dosahování lepších výsledků, učíme 

se z chyb svých i z chyb lidí v našem okolí; 
- učitel nejen vede a hodnotí, ale i inspiruje a podněcuje. 

 

3.7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných 

 

3.7.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Škola přistupuje k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně. Na 
základě jejich individuálních potřeb uzpůsobuje vzdělávání, tj. zejména formy a 
metody výuky v rámci podpůrných opatření prvního stupně. Formy a metody výuky 
škola uzpůsobuje tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám žáků. Škola vytváří 
optimální podmínky, které takovéto individuálně uzpůsobené vzdělávání umožní. 
Celý pedagogický sbor školy je v oblasti vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami pravidelně, systematicky a dlouhodobě proškolován formou 
přednášek, seminářů. Učitelé respektují a realizují doporučení PPP. 
Určený pedagogický pracovník školy - VP centrálně sleduje a vyhodnocuje průběh a 
výsledky vzdělávání všech žáků se SVP. Tento pedagog též poskytuje společně se 
školským poradenským zařízením podporu žákovi. 
Škola v případě potřeby realizuje ve prospěch žáků se SVP podpůrná opatření 
1.stupně, a to i bez doporučení ŠPZ. Cílem těchto podpůrných opatření je vyrovnávat 
podmínky ke vzdělávání žáka, které mohou být ovlivněny mírnými problémy. 
V případě doporučení ŠPZ a informovaného souhlasu zletilého žáka škola poskytuje 
žákovi podpůrná opatření 2. až 5. stupně, a to dle doporučení ŠPZ. Cílem těchto 
opatření je vyrovnávání podmínek ke vzdělávání, které jsou způsobeny závažnými 
obtížemi, které svůj základ mohou mít v odlišných životních podmínkách a odlišném 
kulturním prostředí, ze kterého daný žák pochází.  
Podpůrná opatření škola poskytuje samostatně nebo v kombinaci různých druhů a 
stupňů v souladu se zjištěnými SVP. 
 
Mezi podpůrná opaření, která škola poskytuje patří: 

a) poradenská pomoc školy žákovi, rodičům žáků prostřednictvím výchovné 
poradkyně; 

b) použití kompenzačních pomůcek; 
c) úprava organizace výchovně vzdělávacího procesu; 
d) úprava obsahu vzdělávání; 
e) úprava hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků se SVP; 
f) úprava forem a metod vzdělávání; 
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g) úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených RVP. 
Pedagogičtí pracovníci školy provádí při výuce základní pedagogickou diagnostiku. 
Nejdříve se pokusí o účelnou podporu žáka sama škola, aniž by se nutně obracela 
na školské poradenské zařízení. Využije k tomu opatření prvního stupně dle platné 
vyhlášky. V případě, že je zřejmé, že obtíže žáka ve vzdělávání přetrvávají i po 
využití podpůrných opatření, nebo v případě, kdy je zřejmé, že tyto obtíže jsou 
závažnějšího charakteru, doporučí škola žákovi a jeho zákonnému zástupci návštěvu 
školského poradenského zařízení. 
Ke zmapování forem a možností podpory daného žáka je využívána jeho přímá 
podpora ve výuce pedagogickým pracovníkem. Pokud tato podpora nedostačuje 
nebo pokud žákovi obtíže vyžadují spolupráci více pedagogických pracovníků, 
vytváří VP plán pedagogické podpory daného žáka, se kterým je seznámen žák, jeho 
zákonný zástupce a všichni vyučující daného žáka. Tento plán pedagogické podpory 
obsahuje popis obtíží žáka, cíle a způsoby jejich vyhodnocování. Na jeho základě 
jsou žákovi poskytována podpůrná opatření prvního stupně. Všichni vyučující plán 
konzultují a VP pravidelně plán pedagogické podpory žáka vyhodnocuje. 
 

3.7.2. Vzdělávání nadaných žáků 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve 
spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné 
nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP 
mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování 

spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. IVP je sestaven 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 
zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i 
termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro 
kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu 
školního roku. TU zajistí písemný informovaný souhlas žáka, bez kterého nemůže 
být IVP prováděn. TU předá IVP zástupci ředitele. 
 

3.7.3. Systém péče o žáky se SVP a žáky nadané ve škole 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem a 
metodikem prevence sociálně-patologických jevů. VP bude sledovat využívání a 
vyhodnocování poskytovaných podpůrných opatření, komunikovat se ŠPZ, žáky, 
učiteli odborného výcviku, vychovateli na DM. Je určen pracovník, který se bude 
komplexně věnovat vzdělávání žáků se SVP - je jím VP. 
 
Pro dosažení úspěšnosti při vzdělávání těchto žáků je třeba: 

- povzbuzovat žáky při případných neúspěších a posilovat motivaci k učení; 
- věnovat pozornost začleňování těchto žáků do běžného kolektivu a vytvářet 

pozitivní klima ve třídě; 
- poskytovat pomoc při osvojování si vhodných učebních postupů se zřetelem 

k individuálním obtížím jednotlivců; 
- spolupracovat se zaměstnavateli při zajišťování praktické přípravy na 

povolání; 
- spolupracovat s dalšími sociálními partnery školy, s odbornými institucemi. 
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3.7.4. Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem 

Vzdělávání žáků cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem upravuje § 20 
školského zákona v platném znění. Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci 
mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského zákona za stejných 
podmínek jako občané ČR. Občané tzv. třetích zemí mají přístup ke střednímu 
vzdělávání, jen pokud pobývají oprávněně na území České republiky. 
 
Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem 
Při přijímání uchazečů do školy má škola rovný přístup ke všem těmto uchazečům. 
Školský zákon deklaruje rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, proto mají cizí 
státní příslušníci stejná práva a povinnosti jako uchazeči z ČR. Přesto se přijetí 
cizinců z několika důvodů liší. V souladu se školským zákonem prokazují někteří 
uchazeči znalost českého jazyka, která je potřebná ke studiu, pohovorem. 
 
Principy začleňování cizinců 

- každý žák má právo plnohodnotně rozvíjet svůj potenciál, účastnit se výuky a 
spolupracovat s ostatními; 

- škola má zodpovědnost za zajištění rovnosti vzdělávacích příležitostí pro 
všechny a odstranění překážek, které by tomu bránily, což u žáků cizinců je 
především výuka češtiny, pokud nastane tato potřeba; 

- opatření zohledňující vzdělávací potřeby žáků cizinců musí vycházet z 
pedagogické diagnostiky jejich dosavadních znalostí a zkušeností (v případě 
jazykové bariéry je nutné alespoň rámcově zjistit například: že porozumí 
češtině, mluvení, psaní latinkou, čtení apod.); 

- základním principem je přistupovat k žákům cizincům, s vědomím toho, že 
vzdělávací jazyk je pro ně jazyk cizí a že se teprve učí jazyk, prostřednictvím 
něhož se zároveň učí. To s sebou nese zvýšené požadavky na názornost, 
přehlednost, systematičnost, a často i redukci učiva s velkým důrazem na 
rozvoj dovedností v českém jazyce. 

 
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je smysluplná a podnětná výuka s vrstevníky v 
běžných třídách. 
Je nutné vyvíjet se směrem k individualizaci a diferenciaci výuky. Výchozím 
principem je inkluzivní výuka. 
 

3.7.5. Maturitní zkouška pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky obsahuje 
uvedení kategorie a skupiny. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho 
znevýhodnění. Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou. Doporučení 
je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. 
Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků 
podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, návrh úprav 
podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek 
a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo 
odlišností hodnocení. Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, 
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pokud z posudku doporučení vyplývá, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání 
přihlášky déle než jeden rok. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 
maturitní zkoušky jsou do jednotlivých skupin zařazeni na základě posudku 
doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení je platné nejdéle 24 
měsíců od data vydání. Ředitel školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením 
podmínek pro konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého 
žáka s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před 
konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky. 
 

3.8. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu 
práce 

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí 
vyučování. 
Vychází z požadavku platných právních předpisů – zákonů, vyhlášek, technických 
norem i předpisů ES pro danou oblast. Škola provádí technická i organizační 
opatření k eliminaci všech rizik. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni.  
Se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou žáci 
seznámeni: 
 

- na začátku školního roku, kdy probíhá školení žáků BOZP a PO na všech 
pracovištích školy odborným pracovníkem (žáci podepíší dokument o 
absolvování tohoto školení) 

- v den zahájení školního roku třídními učiteli (zápis v třídní knize, podpisy žáků 
na příslušném dokumentu) 

- při vstupním školení při odborném výcviku (žáci jsou prokazatelně 
seznamováni s místními provozně bezpečnostními předpisy) 

- v úvodních hodinách výuky v odborných učebnách a předmětech 
- v úvodní hodině tělesné výchovy  

 
Je podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky v době vyučování. 
Při zajištění odborné praxe na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně 
ošetřena v souladu s platnými předpisy. 
Prevence rizikového chování žáků probíhá podle Minimálního preventivního 
programu vypracovaného školním metodikem prevence. 
Problematika bezpečnosti práce je podrobně popsána v Organizačních pokynech 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterým jsou žáci seznámeni. Je 
zpracována metodická osnova vstupního školení bezpečnosti práce a požární 
ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci seznamováni a prokazatelně poučeni vždy při 
úvodních hodinách jednotlivých předmětů.  
 

3.9. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 

Obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 
příslušnými vyhláškami MŠMT a příslušným nařízením vlády ve znění pozdějších 
předpisů.  
Uchazeči o přijetí ke vzdělávání jsou úspěšní absolventi tříletého učebního oboru 
s výučním listem.  
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Ředitel školy stanovuje kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče tohoto oboru 
vzdělání v jednotlivých kolech přijímacího řízení pro daný školní rok. 
 

Zdravotní způsobilost: 

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění 
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. K posouzení zdravotního stavu 
uchazeče je způsobilý příslušný registrovaný lékař. Podmínky zdravotní způsobilosti 
jsou stanoveny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.  
 

3.10. Ukončování vzdělávání 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou organizovanou dle platných předpisů – 
model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu (Školský zákon č. 561/2004 
Sb. a vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel) 
Případné změny v legislativě maturitní zkoušky budou zveřejněny dodatkem k tomuto 
dokumentu. 
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). 
Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou 
těchto částí. 

 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání 
v období od 1. 10. 2020 do 30. 10. 2021 platí, že ve společné části MZ 
konají 2 povinné zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk; volba MAT 
není možná), v profilové části MZ konají 3 povinné zkoušky. 

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

 2 povinné zkoušky: 
 1. český jazyk a literatura 
 2. cizí jazyk 
  
 

 3 povinné zkoušky: 
  1. účetnictví, ekonomická praxe 
  2. ekonomika 
  3. marketing a management, právo 
(odborný blok) 

 2 nepovinné zkoušky z nabídky:  
 1. cizí jazyk  
 2. matematika 

 max. 2 nepovinné zkoušky 
 (nabídku stanovuje ředitel školy) 
 1. cizí jazyk 
 2. matematika 

http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html
http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html
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Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku 
povinnou. Při výběru cizího jazyka si žák může zvolit takový cizí jazyk, který se 
během studia na své škole neučil, ale tento jazyk se na dané škole vyučuje. 

 Povinné i nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů společné části se 
konají formou:   

SPOLEČNÁ ČÁST 

český jazyk a literatura didaktický test 
 

písemná práce 
 

ústní zkouška před 
zkušební komisí 

 

cizí jazyk 
didaktický test 

 
písemná práce 

 

ústní zkouška před 
zkušební komisí 

 

matematika 
didaktický test 

 

 Povinné zkoušky ze zkušebních předmětů profilové části se konají 
formou:   

PROFILOVÁ ČÁST  

 účetnictví, 
ekonomická  praxe1) praktická zkouška 

 ekonomika2) ústní zkouška před zkušební komisí 

 marketing a 
management, právo 
(odborný blok)2) 

ústní zkouška před zkušební komisí 

 

Poznámky: 
1)  

 Praktická zkouška z odborného bloku předmětů účetnictví a ekonomická 
praxe. 

 Pro praktickou zkoušku stanoví ředitel zadání jednoho tématu. 

 Praktickou zkoušku koná více žáků najednou formou písemného vypracování 
daného tématu, žáci jsou hodnoceni jednotlivě, výsledná známka je určena na 
základě hodnotící tabulky. 

 Praktická zkouška trvá v jednom dni nejdéle 420 minut. 

 Obsahovou náplní praktické zkoušky je vyhotovení žádosti o dotaci, výpočet 
daňových povinností, výpočet DPH, ekonomické výpočty - výpočet odpisů, 
výpočet mezd, roční zúčtování mezd, účtování zásob, účtování majetku, 
účtování mezd. 

2) 

 Pro ústní zkoušku zveřejňuje ředitel 20-30 témat. 
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 Ústní zkouška zahrnuje učivo předmětů ekonomika, marketing a management 
a právo. 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje, na přípravu má žák 15 minut, na 
zkoušku, která probíhá formou řízeného rozhovoru 15 minut 
 

 Nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů profilové části se konají 
formou:   

PROFILOVÁ ČÁST  

 anglický jazyk3) ústní zkouška před zkušební komisí 

 německý jazyk3) ústní zkouška před zkušební komisí 

 matematika4) ústní zkouška před zkušební komisí 

 

3) 

 Žák vždy volí jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné 
části. 

 Pro ústní zkoušku zveřejňuje ředitel 20-30 témat.  

 Témata a komunikační situace se týkají oblastí: osobní (rodina, přátelé, 
bydlení, život ve městě / na venkově, zájmy volnočasové aktivity, apod.), 
veřejné (služby, společenské události, doprava, příroda, sdělovací prostředky, 
cestování, kultura, sport apod.), vzdělávací (výuka, školní akce, pobyt na 
jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, běžné 
profese apod.). 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje. 

 Ústní projev probíhá v jasně artikulovaném spisovném příslušném cizím 
jazyce. 

 

4) 

 Pro ústní zkoušku z předmětu matematika zveřejňuje ředitel 20-30 témat. 

 Ústní zkouška zahrnuje učivo předmětu matematika. 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje, na přípravu má žák 15 minut, na 
zkoušku, která probíhá formou řízeného rozhovoru a řešením zadaných 
příkladů 15 minut. 

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do 
celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají. 

Dle aktuální maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 lze nahradit profilovou 
část maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky. V 
souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní 
zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové 
zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být na základě 
rozhodnutí ředitele školy nahrazena výsledkem standardizované zkoušky 
dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. 
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 Pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání 
v období po 30. 9. 2021 platí, že ve společné části MZ konají 3 povinné 
zkoušky (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika), v profilové 
části MZ konají 2, nebo 3 povinné zkoušky podle rozhodnutí ředitele pro 
příslušný maturitní rok. 

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST 

 3 povinné zkoušky: 
 1. český jazyk a literatura 
 2. cizí jazyk 
 3. matematika 

 2–3 povinné zkoušky: 
 (stanovuje ředitel školy pro příslušný  
  maturitní rok) 
 1. účetnictví, ekonomická praxe 
 2. ekonomika 
 3. marketing a management, právo     
    (odborný blok) 

 nepovinné zkoušky z nabídky:  
 1. cizí jazyk  
  

 2 nepovinné zkoušky 
 (nabídku stanovuje ředitel školy) 
 1. cizí jazyk 
 2. matematika 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku 
povinnou. Při výběru cizího jazyka si žák může zvolit takový cizí jazyk, který se 
během studia na své škole neučil, ale tento jazyk se na dané škole vyučuje. 

 Povinné a nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů společné části se 
konají formou:   

SPOLEČNÁ ČÁST 

český jazyk a literatura didaktický test 
 

písemná práce 
 

ústní zkouška před 
zkušební komisí 

 

cizí jazyk 
didaktický test 

 
písemná práce 

 

ústní zkouška před 
zkušební komisí 

 

matematika 
didaktický test 

 

 Povinné zkoušky ze zkušebních předmětů profilové části se konají 
formou:   

PROFILOVÁ ČÁST  

 účetnictví, 
ekonomická  praxe1) praktická zkouška 

 ekonomika2) ústní zkouška před zkušební komisí 

 marketing a 
management, právo 
(odborný  blok)2) 

ústní zkouška před zkušební komisí 

http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html
http://www.novamaturita.cz/cesky-jazyk-a-literatura-1404033218.html
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Poznámky: 
1)  

 Praktická zkouška z odborného bloku předmětů účetnictví a ekonomická 
praxe. 

 Pro praktickou zkoušku stanoví ředitel zadání jednoho tématu. 

 Praktickou zkoušku koná více žáků najednou formou písemného vypracování 
daného tématu, žáci jsou hodnoceni jednotlivě, výsledná známka je určena na 
základě hodnotící tabulky. 

 Praktická zkouška trvá v jednom dni nejdéle 420 minut. 

 Obsahovou náplní praktické zkoušky je vyhotovení žádosti o dotaci, výpočet 
daňových povinností, výpočet DPH, ekonomické výpočty - výpočet odpisů, 
výpočet mezd, roční zúčtování mezd, účtování zásob, účtování majetku, 
účtování mezd. 

2) 

 Pro ústní zkoušku zveřejňuje ředitel 20-30 témat. 

 Ústní zkouška zahrnuje učivo předmětů ekonomika, marketing a management 
a právo. 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje, na přípravu má žák 15 minut, na 
zkoušku, která probíhá formou řízeného rozhovoru 15 minut. 
 

 Nepovinné zkoušky ze zkušebních předmětů profilové části se konají 
formou:   

PROFILOVÁ ČÁST  

 anglický jazyk3) ústní zkouška před zkušební komisí 

 německý jazyk3) ústní zkouška před zkušební komisí 

 matematika4)   ústní zkouška před zkušební komisí 

 

3) 

 Žák vždy volí jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné 
části. 

 Pro ústní zkoušku zveřejňuje ředitel 20-30 témat.  

 Témata a komunikační situace se týkají oblastí: osobní (rodina, přátelé, 
bydlení, život ve městě / na venkově, zájmy volnočasové aktivity, apod.), 
veřejné (služby, společenské události, doprava, příroda, sdělovací prostředky, 
cestování, kultura, sport apod.), vzdělávací (výuka, školní akce, pobyt na 
jazykovém kurzu apod.) a pracovní (brigáda, plány do budoucna, běžné 
profese apod.). 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje. 

 Ústní projev probíhá v jasně artikulovaném spisovném příslušném cizím 
jazyce. 

 

4) 

 Pro ústní zkoušku z předmětu matematika zveřejňuje ředitel 20-30 témat. 
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 Ústní zkouška zahrnuje učivo předmětu matematika. 

 Žák si při ústní zkoušce jedno téma vylosuje, na přípravu má žák 15 minut, na 
zkoušku, která probíhá formou řízeného rozhovoru a řešením zadaných 
příkladů 15 minut. 

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do 
celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají. 

Dle aktuální maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 lze nahradit profilovou 
část maturitní zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky. V 
souladu s úpravou školského zákona se možnost nahrazení profilové maturitní 
zkoušky týká těch oborů, pro které ředitel školy stanoví 3 povinné profilové 
zkoušky. Profilová část maturitní zkoušky z cizího jazyka může být na základě 
rozhodnutí ředitele školy nahrazena výsledkem standardizované zkoušky 
dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky 
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4. Spolupráce se sociálními partnery 
 
Škola spolupracuje při zajišťování odborné praxe se smluvními partnery. Podle 
možnosti mohou žáci pracovat na smluvním pracovišti v místě bydliště.  
Spolupráce školy je uskutečňována i při dalších aktivitách školy, např. exkurzích, 
společenských a poznávacích akcích, prezentacích školy. V souladu s § 65 zákona 
č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními 
partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u těchto 
partnerů k vykonávání povinné učební praxe.  
Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících 
dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují 
své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. 
 
Podle možnosti mohou žáci pracovat na smluvním pracovišti v místě bydliště.  
Spolupráce školy je uskutečňována i při dalších aktivitách školy, např. exkurzích, 
společenských a poznávacích akcích, prezentacích školy. 
Na spolupráci se podílí veřejné instituce, jako jsou například hospodářská komora či 
Úřad práce. Dále rovněž místní tisk Prachatický deník, kabelová televize a další. 
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5. Podmínky realizace ŠVP 
 
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 

5.1. Personální podmínky 

Protože nepatříme ke školám s velkým počtem žáků, daří se udržovat "rodinnou" 
atmosféru vzájemné důvěry mezi žáky navzájem i mezi žáky, pedagogy i ostatními 
pracovníky školy. Osobní přístup dovoluje včas zachycovat případné vznikající 
negativní jevy a pružně reagovat na výchovné problémy žáků. Příjemné a klidné 
vztahové prostředí a celkově přátelské ovzduší je dalším z důvodů, pro které se děti 
rozhodují pro vzdělávání na naší škole.   
 
Vzdělávací program je realizován kvalifikovaným pedagogickým týmem, který 
uplatňuje principy systémového řízení. Důraz je kladen především na: 

 žáky jako příjemce vzdělávací služby 

 zapojení žáků do identifikace a vyhodnocení vzdělávacích potřeb 

 podíl všech pracovníků školy na tvorbě vzdělávacích strategií 

 zapojení všech partnerů školy do identifikace a evaluace 
vzdělávacích cílů 

 týmovou spolupráci 

 pozitivní motivaci 

 metody autoevaluace 

 principy trvalého zlepšování 
 

Předměty oboru Podnikání vyučují převážně učitelé s úplnou odbornou a 
pedagogickou způsobilostí. Odbornou způsobilost nesplňují někteří učitelé 
odborných předmětů, kteří mají vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je 
předepsáno. Jedná se o pedagogy s dlouholetou pedagogickou praxí, kteří mají 
zkušenosti z praxe a výborné pedagogické výsledky. Doplnění potřebné kvalifikace je 
v zájmu školy i pedagogů. K dalšímu odbornému a pedagogickému rozvoji využívají 
učitelé semináře zaměřené např. na rozvoj pedagogických dovedností, pořádané 
zejména školskými institucemi. Odborné znalosti si doplňují v rámci seminářů, 
konzultací, akcí odborných firem a také samostudiem.  
 

5.2. Materiální podmínky 

Teoretické vyučování probíhá v budově školy Kasárenská 1134 a 1133 Prachatice. 
Teoretické předměty se vyučují v kmenových učebnách s kapacitou 24-30 žáků, 
které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, video). Pro výuku jazyků mají učitelé 
k dispozici CD přehrávače a učebnu pro výuku cizích jazyků. Ve škole jsou 
k dispozici interaktivní tabule v kmenové třídě a ve speciální učebně.  
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Výuka informační a komunikační technologie probíhá v odborné učebně. Každý žák 
má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením, s připojením na 
lokální síť a internet.  
Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně a na atletickém stadionu. Vybavení 
tělocvičny umožňuje výuku sálových her, omezenou výuku gymnastiky a kondiční 
přípravu. Vybavení stadionu umožňuje provádět atletické disciplíny. Lze také 
využívat blízké turistické trasy ke kondičním běhům. 
Škola zpracovává plány na doplnění nebo obnovu materiálního prostředí výuky, 
např. plán ICT.  
Předmět Ekonomická praxe je zaměřen na praktické procvičování nabytých 
teoretických znalostí. Jeho součástí je i odborná praxe. 
 
Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích školy tak, aby žáci měli možnost si 
v praxi ověřit či rozšířit znalosti a dovednosti získané ve škole. Tato praxe je 
směřována především na pracoviště technicko-hospodářských pracovníků, 
administrativních pracovníků apod. 
 
Stravování žáků je zajištěno ve školní výdejně jídel. Je zajištěn dovoz obědů ze 
školní restaurace „Sv. Rafael“. Organizace vyučování je řešena tak, aby žáci měli 
potřebné přestávky na oddech a oběd.  
 
Ve škole se vzdělávají žáci převážně z regionů Prachatice, Strakonice, Český 
Krumlov a České Budějovice. Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět je k dispozici 
Domov mládeže ve Vimperku. Poskytuje celodenní péči o žáky.  
 

 

Typ učebny Počet Vybavení 

Kmenové třídy 5 
Standardní, televizor, video + DVD přehrávač, 
2 interaktivní tabule s diaprojektorem 

Odborná učebna ICT 2 
Dataprojektor, počítačová síť LAN, internet, 
pracovní místo pro každého žáka, 
multifunkční tiskárna, skener 

Odborná učebna  
pro teoretickou výuku   

1 
Interaktivní tabule, PC + dataprojektor, 
video, internet 
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6. Učební plán 
 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 
  

6.1. Transformace z RVP do ŠVP 
 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

M
in

. 
p

o
č
e
t 

tý
d

e
n

n
íc

h
 

v
y
u

č
. 
h

o
d

in
 

Předměty 

Z
k
ra

tk
y

 

1. 
roč
ník 

2. 
roč
ník C

e
lk

e
m

 

V
y
u

ž
it

í 

d
is

p
o

n
ib

il
n

íc

h
 h

o
d

in
 

Jazykové vzdělání: 
Český jazyk  
Estetické vzdělávání 

3 Český jazyk a 
literatura 

CJL 5 5 10 4 
3 

 
Cizí jazyk 
 

6 Cizí jazyk 
NJ, 
AJ 

5 5 10 4 

Vzdělávání pro zdraví 4 Tělesná výchova TEV 2 2 4 0 

Matematické vzdělávání 6 Matematika MAT 4 4 8 2 

Ekonomika a právo  10 

Ekonomika EKO 3 3 6 

3 
Právo PR 2 2 4 

Management a 
marketing 

MM 1 2 3 

Účetnictví a daně 8 Účetnictví  UC 4 4 8 0 

Písemná a ústní 
komunikace 

5 
Administrativa A 2 2 4 

0 
Psychologie PS 1 0 1 

Vzdělávání v informačních 
a komunikačních 
technologiích 

0 
Informační a 
komunikační 
technologie 

IKT 1 1 2 2 

Disponibilní hodiny 19 
Ekonomická praxe – 
učební praxe 

EP 2 2 4 4 

Celkem 64 Celkem  32 32 64 19 

Pozn.: 
- Estetické vzdělávání je začleněno do oblasti jazykového vzdělávání – je 

součástí předmětu CJL. 
- Vyučovací předmět MM je součástí vzdělávací oblasti Ekonomika a právo – 

využity 3 disponibilní hodiny. 
- Vyučovací předmět IKT je součástí vzdělávací oblasti Vzdělávání 

v informačních a komunikačních technologiích – využity 2 disponibilní hodiny. 
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6.2. Učební plán oboru vzdělávání 

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Školní vzdělávací plán 

Předměty 
Z

k
ra

tk
y
 Týdenní hodinová dotace 

1. 2. Celkem 

Český jazyk a literatura CJL 5 5 10 

Cizí jazyk (Německý j. / anglický j.) NJ, AJ 5 5 10 

Tělesná výchova TEV 2 2 4 

Ekonomika EKO 3 3 6 

Právo PR 2 2 4 

Management a marketing MM 1 2 3 

Účetnictví UC 4 4 8 

Administrativa A 2 2 4 

Psychologie PS 1 0 1 

Matematika MAT 4 4 8 

Informační a komunikační 
technologie 

IKT 1 1 2 

Ekonomická praxe EP 2 2 4 

Celkem  32 32 64 

 
 
Pozn. 

1. V každém ročníku je zařazena týdenní odborná praxe. 
2. Odborná praxe probíhá na smluvních pracovištích školy. 
3. Součástí maturitní zkoušky jsou předměty český jazyk, cizí jazyk, po 30. září 

2021 matematika, volitelný předmět, praktická zkouška z účetnictví a 
ekonomické praxe, ústní zkouška z ekonomiky, marketingu a managementu, 
práva. 

 
 
Přehled využití týdnů ve školním roce 

Činnost 
Počet týdnů v ročníku 

1. 2. celkem 

Vyučování dle rozpisu učiva 33 27 60 

Odborná praxe 1 1 2 

Časová rezerva 6 6 12 

Maturitní zkouška 0 3 3 

Celkem 40 37 77 
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7. Učební osnovy předmětů 
 
Vyučovací předmět: 
Český jazyk a literatura 
Německý jazyk 
Anglický jazyk 
Tělesná výchova 
Ekonomika 
Právo 
Management a marketing 
Účetnictví 
Administrativa 
Psychologie 
Matematika 
Informační a komunikační technologie 
Ekonomická praxe 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 
 

Učební osnova předmětu 

7.1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: Základním cílem je vychovat žáky ke srozumitelnému, kultivovanému jazykovému 
projevu. Podílet se na rozvoji jejich duchovního života, přispívat tak k jejich dobrému 
uplatnění v životě. 

Charakteristika 
učiva: 

Předmět CJL spojuje tři oblasti, které se vzájemně doplňují: 
Složka jazyková společně s komunikační a slohovou rozvíjejí komunikační 
schopnosti a dovednosti žáků a učí je užívat jazyk jako prostředek dorozumívání a 
myšlení. Obě složky se podílejí na rozvoji sociálních kompetencí. K tomu přispívá i 
složka literární (práce s uměleckými texty), která prohlubuje znalosti jazykové, 
kultivuje jazykový projev a pomáhá utvářet pozitivní vztah k estetickým hodnotám a 
kulturnímu dědictví.  
Učivo navazuje na znalosti získané předchozím studiem. 

Metody a 
formy výuky: 

Vedle tradičních učebních metod (motivační rozhovor, výklad, vysvětlení, skupinová 
diskuse, práce s internetem, procvičování, ústní opakování) se využívají metody 
samostatné práce, sebehodnocení. Průběžně jsou zařazovány testy, praktický 
slohový výcvik, diktáty a různé typy pravopisných cvičení. V návaznosti na plán učiva 
jsou zařazovány exkurze, návštěvy divadelních představení, besedy. Při všech 
aktivitách jsou zohledňováni žáci s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie). 

Hodnocení 
žáků: 

Vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk, 
převažuje známkování na základě platné klasifikační stupnice. Provádí se 
v kombinaci s ústním hodnocením, sebehodnocením a bodovým systémem. 
Součástí je hodnocení jak ústního, tak písemného projevu. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny 
klíčových kompetencí a průřezových témat, např. komunikační schopnosti, občanské 
kompetence (morální principy, multikulturní soužití, národní tradice), personální a 
sociální kompetence (spolupráce, diskuze), kompetence využívat prostředky 
informačních a komunikačních technologií, odborné kompetence (zvládnutí 
mateřského jazyka, metody samostatného sebevzdělávání, ústní i písemná 
komunikace). 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva   
  
1. ročník: 5 hodin týdně, celkem 165 hodin  

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- uvádí argumenty 

dokládající význam umění 
pro člověka 

- rozezná umělecký text od 
neuměleckého 

- pořizuje si výpisky a 

Literatura, estetické vzdělání 
 
1. Umění a jeho vliv na člověka, 
základní pojmy 
- literatura, lidová slovesnost, 

literární věda, literární druhy a 
žánry       

Mezipředmětové 
vztahy: 
Základy 
společenských 
věd 
 
 

 
 
7 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

poznámky 
- čte s porozuměním 
- reaguje na text 
- využívá při práci s textem 

poznatky literární teorie 
- vypráví zvolený biblický 

příběh 
- doloží inspiraci biblickým 

námětem v díle 
moderního umělce 

- přiřadí konkrétní památky 
k renesančnímu stylu u 
nás i v Evropě 

- charakterizuje nové 
literární útvary renesance 

- na základě četby 
interpretuje příběh, 
vystihne téma 

- má přehled o kulturních 
památkách ČR zapsaných 
na seznam UNESCO, 
lokalizuje je, rozliší styly, v 
nichž byly postaveny 

- vyjádří názor 
k problematice ochrany 
památek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- doloží modernost pojetí 
vyučování u J. A. 
Komenského 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- orientuje se v periodizaci 

a charakteristice etap 
národního obrození 

- vysvětlí význam 
národního obrození pro 
současnost 

         
 
 
        
2. Nejstarší literatury světa 
- starověké orientální literatury, 

Starý a Nový zákon, antická 
literatura řecká a římská - odkaz 
civilizaci , umění a věda, dobové 
souvislosti 

 
3. Středověká literatura 
- křesťanství a vývoj kultury 

v Evropě 
- etapy vývoje našeho písemnictví 

od 9. do 15. století v historickém 
kontextu (Cyril, Metoděj, legendy, 
písně, satiry, kázání, kroniky, 
Hus, umělecké památky) 
 

4. Humanismus a renesance 
- předpoklady vzniku renesance 

jako nového uměleckého slohu 
- renesance v malířství, 

architektuře 
- osobnosti evropské literatury 

(Dante,  Petrarca, Villon, 
Boccacio, Cervantes,  
Shakespeare) 

- český humanismus a jeho 
specifika (Blahoslav, Bible 
kralická,Veleslavín, cestopisy) 

 
5. Baroko 
- doba,znaky barokního umění, 

umělecké    památky u 
nás,J.A.Komenský a jeho světový 
význam, představitelé oficiální 
literatury -  Bridel, Balbín, Michna 
z Otradovic, lidová  slovesnost a 
její význam 

 
6. Klasicismus, osvícenství, 
preromantismus 
- vysvětlení pojmů v kontextu 

s vývojem   poznání v 17. stol., 
umělecké památky 

- encyklopedisté, Goethe, 
dobrodružný román, D.  Defoe, 
Voltaire, Swift 

 
7. České národní obrození 
- objasnění pojmu, historicko–

společenské   souvislosti a 
změny do pol.19.stol., snahy  
jazykovědné, literární, počátky 

Průřezová 
témata: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

- při interpretaci textů   
uplatňuje znalosti  

- historických a 
společenských   
souvislostí 

 
- uvede představitele naší i  

světové huby, malířství  
romantismu a realismu 

- charakterizuje 
romantického hrdinu 

- srovná znaky romantismu 
a realismu v literatuře 

- definuje nové literární 
útvary 

- zhodnotí význam 
Máchovy   poezie 

- přiřazuje významným   
osobnostem evropského   
romantismu a realismu 
jejich díla 

- ukázky interpretuje, 
diskutuje o nich 

- popíše hlavní vývojové 
tendence české 
společnosti a literatury ve 
2. polovině 19. století 

- díla zařadí podle 
literárních druhů a žánrů 

- doloží znalost některého 
probraného díla 

českého divadla, českých novin 
(Dobrovský, Jungmann, Kolár, 
Čelakovský) 

 
8. Romantismus 
- historické souvislosti, projevy 

v umění, představitelé světového 
romantismu a jejich díla (Byron, 
Hugo, Scott, Puškin, Gogol 

- specifické rysy našeho 
romantismu (RKZ, Mácha, Tyl, 
Erben) 

 
9. Předpoklady vzniku realismu 
- umělecké zásady realismu a 

naturalismu ve světě, prolínání 
principu romantismu a realismu 
(Gogol, Balzac, Flaubert, 
Stendhal, Dickens, L. N. Tolstoj, 
Zola) 

 
10. Česká literatura v 40. - 90. letech   
     19. století 
- společenské a politické poměry 

v české   společnosti, autoři a 
skupiny, průkopníci   realismu - 
Havlíček, Němcová, májovci:  
Neruda, Hálek 

- boj školy národní a kosmopolitní 
- (ruchovci a  lumírovci) - Čech , 

Sládek, Vrchlický 
- historická próza - Jirásek 
- divadlo – bratři Mrštíkové, 

Preissová 
 
11. Orientace v kulturní nabídce 
- divadla, kina, muzea, galerie 

v našem regionu 
- návštěvy, besedy (zážitky diváka) 

 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prů- 
běžně 

Žák: 
 
- vlastními slovy vyjádří, 

proč se učí českému 
jazyku 

- vyjmenuje významné rysy 
češtiny 
 

- má přehled o knihovnách 
a jejich službách, 
orientuje se v knize 

- rozpozná nebezpečí 
manipulace, vyplývající 
z nesprávného zacházení 
se slovy 

- dbá na správnou 

Jazyk a komunikace 
 
1. Řeč a jazyk 
- charakteristika češtiny 
- komunikace v životě člověka a 

společnosti 
- druhy komunikace 

 
 
2. Informatická výchova 
- informace a jejich získávání 
- knihovny a jejich služby 
- internet a další média 
- výpisek, výtah, teze 

 
 

 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Základy 
společenských 
věd 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 
Průřezová 
témata: 
Člověk 
v demokratické 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

výslovnost, rozpozná 
nedostatky 

 
 
 
- dovede pracovat 

s jazykovými příručkami 
 
 
- pracuje s vhodnou 

normativní příručkou 
 
- posoudí vhodnost 

použitých výrazů, 
případně je nahrazuje 

- provádí základní 
slovotvorný a 
morfologický rozbor 
stavby slova 

 
- pracuje s Pravidly 
- prohlubuje své znalosti 

základů českého 
pravopisu 

- rozpozná chybu 
- vybere z nabídky podobu 

pravopisně náležitou 
 

3. Zvuková stránka jazyka 
- výslovnost, zvukové stránky věty 

a projevu 
 
 
4. Grafická stránka jazyka 
- pravidla českého pravopisu, 

cvičení, psaní slov přejatých 
(oborová terminologie) 

 
 
5. Pojmenování a slovo 
- obohacování slovní zásoby, 

užívání slov   přejatých 
- pojmenování nových skutečností 
- slovotvorné vztahy mezi slovy 
- způsoby tvoření slov 

 
6. Opakování a procvičování učiva 
základní školy 
- skladba, tvarosloví, pravopis 

(průběžně) 
 
7. Tvarosloví 
- slovní druhy, mluvnické kategorie 

 
 
 

společnosti 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 

Žák: 
- čte s porozuměním, 

zpětně reprodukuje a 
transformuje text 

- určí z ukázky funkční styl 
a převažující slohový 
postup 

- zná zásady správného 
chování při společenském 
styku 

- rozpozná adresáta, 
vypravěče, pointu, fikci od 
reality 

- zpracuje samostatně 
ústně i písemně 
vypravování na dané i 
zvolené téma 
 

- vyhledá a zpracuje 
informace formou 
osobního dopisu 

 
 
- v ukázce rozliší popis 

prostý, odborný, umělecký 
- sám vytvoří odborně 

zaměřený popis 
- využívá odborných 

Komunikační a slohová výchova 
 
1. Slohové postupy, útvary, styly a  
     slohotvorní činitelé, druhy slohu 
 
2. Přehled základních slohových 
útvarů 
- zpráva, oznámení, vypravování, 

popis   v umělecké literatuře, 
výklad 

 
3. Běžná komunikace 
- konverzace, vypravování v běžné 

konverzaci, jeho základní znaky 
- jazyk vypravování, mluvní 

cvičení, praktický slohový výcvik 
- neverbální dorozumívání 

 
4. Korespondence 
- druhy, forma, zásady, adresa, e-

mail 
- praktický slohový výcvik 

 
5. Slohový postup popisný 
- subjektivní, statický a dynamický 

popis, výstavba, popis osoby, 
odborný, popis   pracovního 
postupu, pracovní návod, 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Informační a 
komunikační 
technologie 
Administrativa 
 
Průřezová 
témata: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 

 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

znalostí k poučení o 
daném jevu 
 
 

- sestaví základní projevy 
administrativního stylu 
 
 
 
 

- odliší podstatné informace 
od nepodstatných 
rozpozná v textu prvky 
podbízivosti 

- sestaví jednoduché 
propagační útvary 
(zpráva, inzerát, nabídka) 

vysvětlení, definice, praktický 
slohový výcvik 

 
6. Styl administrativní a jeho útvary 
- rysy a druhy administrativních 

písemností, formuláře, žádost, 
plná moc, životopis, praktický 
slohový výcvik 

 
7. Jazyk a styl žurnalistiky, mediální  
     výchova 
- zpravodajství a žurnalistika jako 

oblasti masové komunikace, 
zpravodajské útvary, analytické a 
beletristické útvary, reklama, 
mediální komunikace, rozbory 
textů, praktický slohový výcvik 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva   
  
2. ročník: 5 hodin týdně, celkem 135 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- vyloží příčiny měnící se   

atmosféry ve společnosti 
a   vlivu na umění 

- objasní podstatu 
moderních   uměleckých 
směrů konce   19. století, 
uvede příklady   z tvorby 
malířů a básníků 

- doloží příklady buřičství a   
modernosti autorů (průnik 
do   běžného života 
(kultura   bydlení, 
oblékání)  

- získává informace z více   
zdrojů, vybírá si je 

- pořizuje si výpisky  
- ve vlastním projevu volí    

adekvátní výrazové 
prostředky, vyjadřuje svůj 
názor 

- podílí se na týmové práci 
- rozvíjí čtenářské 

dovednosti 
 

 
 
 
 
 
 

Literatura, estetické vzdělávání 
 
1. Literatura a ostatní druhy  
    umění na přelomu 19. a 20.   
    stol. 
- atmosféra doby, změny v životě 

lidí, počátky moderní společnosti, 
vliv na umělce 

- nové umělecké směry -    
impresionismus, symbolismus,  
secese, dekadence, “prokletí    
básníci“ 

- Česká moderna, generace 90. let 
(Sova, Machar, Březina) 

- Buřiči (Gellner, Šrámek, Bezruč) 
 

2. Literatura a umění v první  
    polovině 20. století 
- změny ve společnosti, nové   

umělecké směry, historické   
souvislosti 

- surrealismus, dadaismus, 
kubismus, futurismus, 
funkcionalismus 

- životní styl mezi dvěma válkami 
- Apollinaire 
 

3. Próza a drama ve světové  
    literatuře 
- atmosféra doby, historické    

souvislosti 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Základy 
společenských 
věd 
 
 
Průřezová 
témata: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
- orientuje se v hlavních 

proudech  a dílech 
světové  i    české 
meziválečné literatury 

 
 
 
 
 
- uvádí, v čem vidí hlavní 

přínos německé pražské 
literatury 

- porovná znaky kultury 
konce   20. století 
s předchozími trendy, zná 
výrazné osobnosti 
současné kultury 

 
- orientuje se v kulturní 

nabídce regionu 
 
 
 
 
 
- prokáže základní orientaci   

v české próze konce 20. 
století 

- na základě vlastní volby   
zhodnotí dílo současného 
autora, zhodnotí výběr  

- výrazně zarecituje 
zvolenou ukázku, 
zdůvodní výběr 

- vystihne základní 
poselství díla 

- prokáže přehled v tématu 
člověk a válka 

- na základě četby 
interpretuje dílo s využitím 
historických znalostí 

- doloží příklady holocaustu 
v    literatuře 

 
 
- průběžně předkládá 

referáty z četby, pracuje 
v hodinách s literárním 

- obraz 1. světové války (Hašek,  
Remarque, Hemingwaiy Rolland) 

- významné osobnosti národních   
literatur (Steinbeck, bratři    
Mannové, de Saint-Exuepery, 
Kafka, Pasternak) 

 

4. Česká poezie meziválečného  
     období 
- Devětsil, proletářská poezie, 

poetismus, surrealismus (Wolker, 
Nezval, Seifert, Halas, Holan) 

 

5. Česká próza a divadlo mezi  
    dvěma válkami 
- avantgardní próza (Vančura) 
- sociální proud (Olbracht, 

Majerová) 
- psychologická próza (Havlíček) 
- demokratický proud (Čapek, 

Poláček) 
- pražská německá literatura 

(Kafka, Kisch) 
 

6. Mezníky vývoje po 2. světové  
     válce, historické souvislosti 
- proměny životního stylu 
- moderní umění 
- kultura regionu 
- příklady využívání kulturních   

hodnot 
 

7. Česká poezie po 2. světové válce 
- umělecké směry a skupiny  

(Skupina42, Ohnice, Květen, Host 
do domu)a hlavní představitelé:  
Mikulášek, Seifert, Skácel,  
Hrubín, Kainar, Kryl, Žáček 

 
8. Česká próza po 2. světové válce 
- reakce na válku (Drda, 

Otčenášek, Škvorecký, Fuks, 
Lustig 

- proměny prózy v 60. letech 
(Hrabal, Pavel, Škvorecký, 
Kundera, Páral) 

- období normalizace a současnost 
(Vaculík, I. Klíma, Šabach, 
Viewegh, Svěrák- Smoljak) 

 
9. Hlavní proudy a  vybraní  
    představitelé světové literatury a   
    dramatu 
- zobrazení 2. světové války    

v literatuře (odlišný přístup    
k tématu (Šolochov, Solženicyn,  
Heller, Moravia, Styron) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

textem, interpretuje jej, 
účastní se diskuzí o 
četbě, vyhledává 
informace v odborné 
literatuře, na internetu se 
informuje o kulturních    
aktivitách 

 
 
- orientuje se v běžných 

typech   periodik 

- existencionalismus (Camus) 
- beatnická generace (Kerouac,    

Ginsberg) 
- rozhněvaní mladí muži (Amis) 
- absurdní drama (Beckett) 
- magický realismus (Marquez) 
- postmodernismus (Ecco) 
- sci-fi literatura (Verne, Bradbury, 

Tolkien) 
- antiutopie – Orwel 
 

10. Zdroje informací o knihách 
- noviny, časopisy,recenze,kritiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žák: 
 
- v textu rozpozná náležitý 

tvar od nenáležitého 
(morfologie) 

- přiřadí v kontextu 
pojmenování   synonyma, 
antonyma 

- rozezná obrazné 
pojmenování od 
neobrazného, rozumí 
významu běžných 
kulturních frazémů, 
vhodně je používá 

 
 
 
- provádí základy větně 

členského rozboru věty 
 
- odhaluje a odstraňuje 

nedostatky ve výstavbě 
věty 

- rozebere souvětí 
 
 
- orientuje se ve výstavbě 

textu,  rozumí celku i jeho 
částech 

 
- vlastními slovy 

pragmaticky objasní 
potřebu používat 
spisovnou češtinu 

- na ukázkách doloží vývoj 
češtiny 

 
 
- začlení český jazyk do 

soustavy  jazyků 
- uplatňuje při práci 

Jazyk a komunikace 
 
1.  Pojmenování a slovo 
- vlastní jména v komunikaci -   

osobní jména a jejich užívání   
v běžné komunikaci, zeměpisná  
jména (tvary, pravopis) 

- frazeologie a její užití - vlastnosti 
frazémů, změny v užívání, 
kulturní frazémy 

- procvičování, mluvní cvičení 
 
2. Výpověď a věta 
- věty dvojčlenné-složitější případy 

vyjadřování podmětu a přísudku, 
rozvíjející větné členy 

- věty jednočlenné, větné 
ekvivalenty, zvláštnosti větného 
členění, nedostatky ve větné 
stavbě 

- stavba souvětí-tvoření větných   
výpovědí 

- čárka ve větě jednoduché a    
v souvětí 

- procvičování 
 

3. Komunikát a text 
- tvorba komunikátu, stavba textu, 

návaznost, členění 
 
4. Národní jazyk a jeho útvary 
- spisovný jazyk, obecná čeština, 

nářečí, neoficiální komunikace, 
profesní mluva, slang, argot 

 
5. Čeština a příbuzné jazyky 
- indoevropská jazyková rodina a 

některé její skupiny 
- praslovanština a jazyky slovanské 
- mezníky vývoje spisovné češtiny  
- současné tendence, nejnovější   

 
Průřezová 
témata: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
 

 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

s textem (pro  
porozumění) i poznatky 
z jiných   disciplín 

- prokazuje znalosti 
českého pravopisu 

 
- dodržuje normy 

správného chování, 
zdvořilost v řečovém 
projevu 

- vyjadřuje postoje, 
kritizuje,  polemizuje, 
respektuje odlišný názor 
druhých 

- v ukázkách rozliší jazyk 
spisovný a nespisovný, 
obecnou češtinu  

normativní příručky a slovníky 
 
 
6. Opakování, prověřování, testové 
úkoly 
- pravopis, rozbory složitějších  

souvětí, interpunkce 

 
 
 
5 

Žák: 
 
- zařadí, charakterizuje text 

odborného stylu 
- text reprodukuje a 

transformuje 
- odhaluje stylizační 

nedostatky 
- vyhledává potřebné 

informace z dostupných 
zdrojů 

- stylizuje sám jednoduchý 
veřejný odborný projev, je 
schopen pronést krátký 
projev 

- volí adekvátní prostředky 
slovní   zásoby včetně 
odborné terminologie 

- vyjadřuje se věcně, 
správně a    srozumitelně 

- vhodně argumentuje a 
prezentuje sám sebe 

- zaujímá a vyjadřuje 
postoje    
(pozitivní i negativní) 

Komunikační a slohová výchova 
 
1. Veřejné mluvené projevy a  
     jejich styl 
- rétorika-druhy řečnických projevů 

a útvarů, příprava a realizace 
- téma a argumentace, soudržnost, 

členění, výstavba, uspořádání 
řeči, třídění argumentů 

- stylizace - spisovnost, 
nespisovnost 

- podání projevu - výslovnost, 
přízvuk, intonace, mimika,   
gestikulace 

 
2. Praktická cvičení žáků, rozbory 
    mluvních cvičení, hodnocení 
 
3. Odborný styl 
- výklad a postup výkladový - druhy 

výkladu, rozbory ukázek, 
stylizační cvičení, praktický 
slohový výcvik 

 

4. Stylové rozvrstvení češtiny 
- prostředky neutrální a stylově   

příznakové 
- aktualizace a automatizace 

výrazu, fráze, archaismy, 
historismy 

 
5. Styl umělecké literatury 
- individuální styl, žánry umělecké 

literatury 
 

6. Postup úvahový, úvaha 
- slovní zásoba, stavba, práce 

s texty, informativně esej 
- praktický slohový výcvik 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Management a 
marketing 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 
 
Průřezová 
témata: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

7. Jazyková a stylizační cvičení  
    z oblasti odborné 
 
8. Souhrnné opakování vybraných  
    kapitol učiva1. a 2. ročníku 

3 
 
 
4 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 
  
 

Učební osnova předmětu 

7.2. NĚMECKÝ JAZYK 

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: Obecnými cíli předmětu je úspěšná komunikace v cizím jazyce mluvenou i psanou 
formou, která pro žáka představuje předpoklad úspěšného uplatnění na trhu práce 
v EU, dále osvojování jazykových kompetencí vedoucích k dorozumívání 
v běžných situacích osobního i pracovního života, včetně schopnosti používat 
v tomto jazyce informační zdroje a komunikační technologie. Vzdělávání směřuje 
k osvojení jazykových znalostí a komunikativních jazykových kompetencí na úrovni 
B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Charakteristika 
učiva: 

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělání a komunikace 
Obsahem výuky je systematické rozvíjení řečových dovedností, tj. porozumění 
vyslechnutému projevu a čtenému textu, a také produktivní dovednosti – ústní a 
písemné vyjadřování na přiměřené úrovni. Vyučující přizpůsobuje požadavky na 
žáka jeho vstupním jazykovým znalostem, jazykovým schopnostem a jeho 
budoucímu profesnímu zaměření. 
Výuka německého jazyka probíhá ve dvou ročnících po čtyřech vyučovacích 
hodinách v každém týdnu. Během dvouletého studia tak žák absolvuje 256 
vyučovacích hodin. 

Metody a formy 
výuky: 

Užívané metody výuky: 
- metody slovního projevu (výklad, popis, vysvětlení, rozhovor) 
- metody práce s textem (překlad, vyhledávání informací, doplňování chybějících 

informací na základě poslechu, variování mluvených vzorů dle návodu) 
- nácvik dovedností (poslech rodilého mluvčího – rodilých mluvčích, práce 

s obrazem, práce s mapou – interaktivní tabule, práce na Internetu) 
- fixační metody (ústní opakování učiva, procvičování, drilová cvičení) 

Hodnocení 
žáků: 

Vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk, 
převažuje známkování na základě platné klasifikační stupnice. Provádí se 
v kombinaci s ústním hodnocením, sebehodnocením a bodovým systémem. 
Součástí je hodnocení jak ústního, tak písemného projevu. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Kompetence:  
Odborné kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni komunikovat 
s klientem v cizím jazyce 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – žáci jsou vedeni tak, aby 
jednali aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními 
zaměstnavateli v německém jazyce 
Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby zvládali komunikaci 
nejméně v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci, aby využívali cizí jazyk pro 
základní pracovní komunikaci 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci jsou vedeni tak, aby si 

rozšiřovali poznatky o německy mluvících evropských zemích  
Průřezová témata: 
Člověk v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli schopnost 
morálního úsudku, dovedli jednat s lidmi a hledat kompromisní řešení 
Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby poznávali svět a lépe mu 
rozuměli, efektivně pracovali s informacemi, tj. získávali je a kriticky je 
vyhodnocovali 
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Informační komunikační technologie – žáci jsou vedeni k tomu, aby užívali 

základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění 
se v praxi, ale také pro účely dalšího vzdělávání 

 
 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník 5 hodin týdně, celkem 165 hodin  

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- pozná rozdíl mezi českou a 

německou fonetikou, 
- užívá odlišné hlásky co 

možná nejpodobněji 
k výslovnosti rodilých 
mluvčích 

Lekce 0 
Erste Schritte – fonetika, 
pozdravy, představení sebe i 
druhého 

  
2 

 
- představí se,  
- rozlišuje a vhodně užívá 

tykání a vykání,  
- utvoří otázku za účelem 

získání informace. 

Lekce 1 
Erste Kontakte – Auf der Party 
- Člen určitý, neurčitý a 

nulový, osobní zájmena v 1- 
pádě, časování sloves 
v přítomném čase, vykání, 
časování slovesa sein 
v přítomném čase, pořádek 
slov v oznamovací větě 
(přímý, opačný, nepřímý), 
typy německých otázek 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

 
9 
 

 
- pojmenuje jednoduchá 

povolání, 
- užívá sloveso sein i haben ve 

správných tvarech,  
- podle potřeby užívá větný 

zápor 
- orientuje se v číslovkách do 

100 

Lekce 2 
Alter, Beruf, Wohnort – Kennen 
Sie schon…? 
- Silné skloňování podstatných 

jmen se členem určitým a 
neurčitým v jednotném čísle, 
vynechávání členu u 
podstatných jmen, časování 
slovesa haben v přítomném 
čase, zápor v německé větě 
(nein, nicht, kein), základní 
číslovky 
 

  
10 

 

 
- používá vhodně předložky 

k vyjádření vztahů,  
- aplikuje slovní zásobu 

potřebnou k provedení 
jednoduchého nákupu 

Lekce 3 
Einkäufe – Ein Geschenk für 
Manfred 
- Skupina předložek se 3. 

pádem, předložky se 4. 
pádem, skloňování osobních 
zájmen, skloňování tázacích 
zájmen wer a was 
 

  
11 

 
 

 
- používá odpovídající slovní 

zásobu v běžné situaci 
v restauraci,  

- rozezná nabídku jídelního 
lístku, 

- zjistí ceny, objedná 

Lekce 4 
Essen und Trinken 
(Essgewohnheiten, Im 
Restaurant) – Was isst Familie 
Tetzlaff? 
- Přivlastňovací zájmena, 

vyjadřování českého svůj, 

 
 

 
12 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- užívá vyjádření českého svůj, 
svá, své 

časování silných sloves (se 
změnou kmene v přítomném 
čase), imperativ, určování 
času 
 

 
- popíše byt nebo dům kde 

bydlí, 
- užívá vhodnou slovní zásobu, 
- rozliší významové dvojice 

sloves stellen – stehen, liegen 
– legen,  

- vhodně užívá vazbu es gibt 

Lekce 5 
Wohnen – Piepenbrocks Umzug 
- Slabé skloňování 

podstatných jmen 
v jednotném čísle, množné 
číslo podstatných jmen - 
informativně, skupina 
předložek se 3. a 4. pádem, 
slovesné významové dvojice 
stellen – stehen, liegen – 
legen, vazba es gibt 

 

  
12 

 
- za užití zájmen dieser a jeder 

žák pojmenuje základní 
potraviny, 

- popíše postup přípravy 
jednoduchého pokrmu 

- užívá způsobových sloves 
k vyjádření vlastního nebo 
cizího postoje k hodnocení 
situace. 

Lekce 6 
Essen und Trinken (Einkaufen 
und Kochen) – Die 
Geburtstagsfeier 
- Skloňování zájmen dieser, 

jeder (alle), způsobová 
slovesa s sloveso wissen, 
označení míry, hmotnosti a 
množství po číslovkách, 
doch v kladné odpovědi na 
zápornou otázku, záporná 
předpona un- 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

 
11 

 

 
- upevňuje získané znalosti již 

probraného učiva  
- doplňuje další slovní zásobu. 

Lekce 7 
Wiederholung – Im Fernsehstudio 
- Opakovací lekce 

  
5 

 
- poznává funkci slovesných 

předpon, 
- seznamuje se s odvozováním 

významově příbuzných, ale i 
nepříbuzných slov,  

- rozlišuje přízvučnou a 
nepřízvučnou předponu. 

- poznává zvláštnosti 
německých zvratných sloves,  

- srovnává jejich užívání 
s českými, 

- užívá podrobněji časové 
údaje. 

Lekce 8 
Wochenplan – Im Fitnesscenter 
- Slovesa s odlučitelnými 

předponami. slovesa 
s neodlučitelnými 
předponami, zvratná slovesa 
a jejich časování 
v přítomném čase, přítomný 
čas sloves typu unterhalten, 
einladen, časové údaje 
(rozšíření z lekce 4) 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

 
14 

 
 

 

 
- seznamuje se s pravidelným i 

nepravidelným stupňováním 
přídavných jmen a příslovcí,  

- poznává využití při srovnávání 
stejných i nestejných 
vlastností,  

- v případě potřeby užije 
bezespojkovou větu 

Lekce 9 
Reisen (Reisepläne) – Wohin 
fahren wir in Urlaub? 
- Stupňování přídavných jmen 

v přísudku, stupňování 
příslovcí, zvratná slovesa a 
jejich časování v přítomném 
čase, zeměpisná jména 
(informativně), souřadící 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 
Průřezové téma: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 

 
13 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- používá slovní zásobu 
s tématem dovolená – 
prázdniny – cestování. 
 

spojky, bezespojkové věty 

 
- poznává oba významy 

slovesa werden,  
- učí se užívat další zápory a 

minulý slovesný čas.  
- používá slovní zásobu 

s tématem škola, povolání. 

Lekce 10 
Schule, Beruf – Eine Klassenfahrt 
- Časování slovesa werden 

v přítomném čase, spojení 
slovesa werden s přídavným 
jménem pro vyjádření změny 
stavu, préteritum (slabá i 
silná slovesa), zájmeno 
jemand, zápor nicht. 
niemand,nie(mals) 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

 
13 

 

 
- poznává další minulý slovesný 

čas včetně jeho specifik u 
silných sloves,  

- vhodně užívá neurčité 
podměty es a man včetně 
jejich překladu do českého 
jazyka. 

- tématem slovní zásoby je 
volný čas, lidé a jejich záliby. 

Lekce 11 
Freizeit und Hobbys – Leute und 
ihre Hobbys 
- Perfektum (slabá i silná 

slovesa), přítomný čas 
sloves zakončených na –eln, 
ern, neurčité podměty man a 
es, užívání allein a selbst 

  
15 

 

 
- užívá slovní zásobu z okruhu 

lidské tělo, zdraví a nemoci,  
- popíše subjektivní potíže 

běžného onemocnění. 

Lekce 12 
Körper und Gesundheit – Beim 
Arzt 
- Futurum I., slovosled ve 

vedlejší větě, perfektum 
způsobových sloves a 
slovesa wissen 
(informativně), sloveso tun 
 

 
 

 
12 

 

 
- sestaví jednoduchý plán 

cesty, ať již na základě 
rekonstrukce, nebo vlastní,  

- užívá slovní zásobu z okruhu 
cestování,  

- pojmenuje dopravní 
prostředky, získá informaci o 
spoji (odjezd, příjezd). 

Lekce 13 
Reisen (Wegbeschreibung) – 
Pavel Reise 
- Vazby probraných sloves, 

podstatných a přídavných 
jmen, zájmenná příslovce, 
použití als a wie 

 

Průřezové téma: 
IKT – prezentace 
v Power Point 

 
14 

 

 
- si upevňuje získané poznatky,  
- procvičuje dovednosti, 

rozšiřuje a opakuje slovní 
zásobu. 

Lekce 14 
Wiederholung – In der Kneipe 
- Opakovací lekce 

 
 

 
7 

- si upevňuje získané poznatky, 
procvičuje dovednosti a 
opakuje slovní zásobu. 

Závěrečné opakování 
probraného učiva prvního ročníku 

  
5 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník 5 hodin týdně, celkem 135 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

 
Žák: 
- opakuje mluvnické učivo dané 

rozsahem lekce,  
- seznamuje se s novým 

učivem s důrazem na větný 
rámec. 

Lekce 1 
Kulturelles Leben: Interview mit 
der Schauspielerin Juliane 
Eschholz 
- Opakování mluvnice: 

Préteritum a perfektum – 
Pořádek slov ve větě 
jednoduché – Souvětí 

- Nová mluvnice: Větný rámec 
– Některé typy vedlejších vět 

Průřezové téma: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 

 
12 

 
- opakuje a nově si osvojuje 

mluvnické učivo dané 
rozsahem lekce,  

- rozšiřuje si slovní zásobu 
v okruhu móda a oblékání. 

Lekce 2 
Mode, Aussehen: Auf der 
Modenschau 
- Opakování mluvnice: 

Skloňování podstatných 
jmen – Přivlastňovací 
zájmena – Tázací zájmena 

- Nová mluvnice: Skloňování 
přídavných jmen po členu 
určitém a neurčitém – Tázací 
zájmena -  

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

 
10 

 
- opakuje mluvnické učivo dané 

rozsahem lekce,  
- rozlišuje možnosti záporu 

v německé větě,  
- pracuje se souvislým textem. 

Lekce 3 
Im Warenhaus: Der 
Kaufhausdetektiv und der 
Ladendieb 
- Opakování mluvnice: 

Skloňování osobních zájmen 
– Neurčitá zájmena – 
Možnosti vyjádření záporu 
v němčině 

- Nová mluvnice: Neurčitá 
zájmena – Zájmena einer – 
meiner – keiner – Překlad 
českého ještě ne / už ne – 
Příslovce s irgend / nirgend 

 

 
 

 
9 

 
- opakuje mluvnické učivo dané 

rozsahem lekce,  
- nově poznává a užívá řadové 

číslovky a zlomky formou 
odvozování od číslovek 
základních. 

Lekce 4 
Orientierung in der Stadt: Ein 
Stadtrundgang durch Prag 
- Opakování mluvnice: 

Předložky se 3. pádem – 
Předložky se 4. pádem – 
Předložky se 3. a 4. pádem – 
Základní číslovky 

- Nová mluvnice: Řadové 
číslovky – Zlomky – 
Desetinná čísla – Datum – 
Směrová příslovce 

 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Základy 
společenských 
věd 
Matematika 

 
9 

 
  
- opakuje mluvnické učivo dané 

rozsahem lekce,  

Lekce 5 
Wohnen (Wohnlage, 
Wohnformen): Und Ihre 
Meinung? 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

 
11 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- vyhledá závislé infinitivy ve 
větě a aplikuje znalosti o 
větném rámci 

- popíše místo, kde bydlí (dům, 
byt) včetně zařízení. 

- Opakování mluvnice: 
časování sloves v přítomném 
čase – Způsobová slovesa a 
sloveso wissen – Podmět 
man a es 

- Nová mluvnice: Infinitiv 
závislý na podstatném a 
přídavném jménu – Infinitiv 
závislý na slovesu 
 

 
- opakuje mluvnické učivo dané 

rozsahem lekce,  
- rozšiřuje si poznatky o funkci 

a užití ukazovacích zájmen 
včetně zájmen vespolných. 

Lekce 6 
Menschlische Beziehungen: Zu 
Gast bei Ronnie 
- Opakování mluvnice: 

Ukazovací zájmena – 
Zvratná slovesa – Imperativ 

- Nová mluvnice: Ukazovací 
zájmena – Vespolné 
zájmeno einander – 
Předložky se 2. pádem – 
Použití Ende / Schluss – 
endlich / schließlich 
 

 
 

 
10 

 
- se seznamuje s úryvky 

originálu  E.M.Remarque: Tři 
kamarádi,  

- porovná otištěné části díla 
s uměleckým překladem. 

Lekce 7 
Lektüre: E.M.Remarque: Drei 
Kameraden 
- Opakovací lekce 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

 
8 

 
- opakuje mluvnické učivo dané 

rozsahem lekce,  
- porovnává a užívá jednotlivé 

druhy vedlejších vět,  
- aplikuje znalost funkce 

větného rámce 
- z oblasti slovní zásoby užívá 

základní terminologii běžnou 
v jednotlivých sportovních 
odvětvích. 

Lekce 8 
Sport: Die Welt des Sports 
- Opakování mluvnice: 

Časové údaje – Zájmenná 
příslovce 

- Nová mluvnice: Nepřímé 
otázky – Přirovnávací 
způsobové věty – Vedlejší 
věty účinkové – Vztažné věty 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Tělesná výchova 

 
12 

 
- opakuje mluvnické učivo dané 

rozsahem lekce,  
- poznává výjimky při porušení 

větného rámce a aplikuje je 
v praxi 

- rozlišuje vhodnost při použití 
sloves machen a tun,  

- rozšiřuje si slovní zásobu 
v oblasti zdraví, nemoc, 
poranění, léčba. 

Lekce 9 
Gesundheit (Verletzungen): Bein 
in Gips 
- Opakování mluvnice: 

Stupňování přídavných jmen 
v přísudku – Stupňování 
příslovcí – Sloveso tun 

- Nová mluvnice: Porušování 
větného rámce po wie a als 
– Stupňování přídavných 
jmen v přívlastku – Tvary 
příslovcí na -(e)stens – 
Používání machen a tun 
 

  
11 

 
- poznává nové infinitivní 

konstrukce,  

Lekce 10 
Schulsystem: Im Abteil 
- Opakování mluvnice: 

  
12 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- aplikuje je v praxi jako 
náhradu vedlejší věty. 

Sloveso werden 
- Nová mluvnice: Sloveso 

werden – Infinitivní 
konstrukce s zu, um…zu – 
Modální částice 
 

 
- vyhledá v internetu 

podrobnější informace o 
Rakousku,  

- sestaví samostatnou 
prezentaci v německém 
jazyce tematicky zaměřenou 
na cestování Rakouskem. 

Lekce 11 
Landeskunde (Österreich): Die 
Republik Österreich stellt sich vor 
- Opakování mluvnice: 

Zeměpisné názvy 
- Nová mluvnice: Příčestí 

přítomné a minulé – 
Zpodstatnělá přídavná jména 
a příčestí 

 

  
8 

 
- s pomocí slovníku a 

internetového slovníku sestaví 
jednoduchý jídelní lístek a 
napíše e-mail, ve kterém 
objednává stůl v restauraci 
k oslavě 

- užívá příčestí minulé ve funkci 
přídavných jmen,  

- tvoří adjektiva dle potřeby ze 
slovesného základu. 

Lekce 12 
Gastronomie: Im Restaurant „Zur 
lustigen Witwe“ 
- Opakování mluvnice: Míra, 

hmotnost a množství po 
číslovkách 

- Nová mluvnice: Konjunktiv 
préterita a opisná forma 
würde + inf. – Nulový člen – 
Zpodstatnělá přídavná jména 
a příčestí ve spojení 
s neurčitými zájmeny 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Matematika 

 
12 

 
- vyhledá v internetu 

podrobnější informace o 
Německu,  

- sestaví samostatnou 
prezentaci v německém 
jazyce tematicky zaměřenou 
na cestování Německem 
s důrazem na návštěvu 
Berlína… 

Lekce 13 
Landeskunde (Deutschland): Per 
anhalter durch Deutschland 
- Opakování mluvnice: 

Slovesa s odlučitelnými a 
neodlučitelnými předponami 

- Nová mluvnice: Vazby 
sloves, podstatných a 
přídavných jmen – Zlomky, 
desetinná čísla, procenta – 
Tvoření slov 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
 
 
 
 
 
 
Matematika 

 
7 

- si upevňuje získané poznatky, 
procvičuje dovednosti a 
opakuje slovní zásobu. 

Závěrečné opakování 
probraného učiva druhého 
ročníku 

  
4 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 
 

Učební osnova předmětu 

7.3. ANGLICKÝ JAZYK 

Pojetí předmětu 

Cíle 
předmětu: 

Cílem výuky je rozvoj všeobecných a komunikativních kompetencí. Všeobecné 
kompetence zahrnují základní znalosti zeměpisných, hospodářských, 
společenských kulturních reálií anglicky mluvících zemí, i v porovnání s reáliemi 
České republiky. Komunikativní kompetence rozvíjejí způsobilost žáků realizovat 
komunikativní potřeby a záměry, způsobem přiměřeným dané situaci a prostředí. 

Charakteristik
a učiva: 

Učivo je koncipováno tak, aby žáci dovedli komunikovat v různých situacích 
každodenního osobního nebo veřejného života v mluvených i psaných projevech, 
aby byli schopni volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky, aby 
navázali na znalosti předchozího studia. 
Produktivní řečové dovednosti: 
Žák prokazuje úroveň řečových dovedností v oblasti osobní, společenské i profesní 
a produktivně užívá osvojené jazykové prostředky v souladu s účelem komunikace. 
V ústním projevu žák jazykově správně a srozumitelně: 

- pozdraví, rozloučí se, osloví, představí sebe i druhé, požádá a poděkuje 
- zahájí a ukončí rozhovor, diskusi a telefonní hovor 
- vyjádří přání, prosbu, nabídku, radu, souhlas a nesouhlas 
- zjistí a podá stručnou informaci 
- je schopný popsat nějakou událost 
- vyplní dotazník o sobě 
- dokáže napsat dopis s oslovením, pozdravem, poděkováním či žádostí 
- umí používat různé spojky, aby postihl chronologickou souvislost 

Oblast receptivních řečových dovedností: 
Žák v autentickém monologickém dialogickém nebo kombinovaném ústním projevu 
rodilého mluvčího: 

- globálně porozumí vyslechnutému sdělení, rozpozná téma, hlavní myšlenku 
a nejdůležitější informace 

- rozliší různé mluvčí, jejich kladná či záporná stanoviska 
- umí reagovat na jednoduchou konverzaci 

Žák v monologickém, dialogickém nebo kombinovaném textu: 
- správně volí strategii čtení 
- rozpozná téma, postihne hlavní myšlenky 
- vyhledá základní i specifické informace, shrne je 
- odhadne význam méně známých nebo neznámých výrazů 

Oblast slovní zásoby: 
Žák si produktivně osvojí lexikální prostředky v rozsahu více než 2500 lexikálních 
jednotek za celou dobu studia. 

Metody a 
formy výuky: 

Formy výuky zahrnují frontální, skupinové a individuální vyučování. Metody 
využívané ve výuce jsou metody expoziční, dialogické, fixační a diagnostické. 

Hodnocení 
žáků: 

Vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk. Žáci 
jsou diagnostikováni písemně a ústně, důraz je kladen především na aktivní znalost 
slovní zásoby a její adekvátní využití. V průběhu studia vypracují žáci větší množství 
drobnějších testů a písemných prací, zaměřených jednak na slovní zásobu, jednak 
na využívání mluvnických znalostí, dále vypracují samostatně prezentace 
v programu MS Power point tematicky zaměřenou k reáliím anglicky mluvících zemí. 
Hodnocení absolvovaných testů probíhá formou bodování. Počet bodů za jednotlivé 
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správné odpovědi se liší v závislosti na formátu, typu a obtížnosti jednotlivých úloh.. 
Strukturované písemné práce jsou hodnoceny na základě samostatných kritérií, jako 
je adekvátnost, věcná správnost, dodržení tématu a stylu, rozsah. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence: 

 Odborné kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni komunikovat 
s klientem v cizím jazyce 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – žáci jsou vedeni tak, aby 
jednali aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními 
zaměstnavateli v německém jazyce 

 Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni tak, aby zvládali komunikaci 
nejméně v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci, aby využívali cizí jazyk 
pro základní pracovní komunikaci 

 Občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci jsou vedeni tak, aby si 
rozšiřovali poznatky o anglicky mluvících evropských zemích  

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – je obsaženo v tematických okruzích - 
mezigenerační problémy, rasismus, interkulturní rozdíly, tolerance a problematika 
mladé generace.  
Člověk a životní prostředí je zahrnuto v tematickém okruhu fauna, flóra a ekologie. 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 5 hodin týdně, celkem 165 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- si produktivně osvojí učivo   

vymezené v rámci tvarosloví, 
větné skladby anglického 
jazyka a aplikuje   osvojené 
vědomosti a dovednosti   
v mluvené a písemné podobě 

- rozumí pravidelnému a   
nepravidelnému tvoření 
množného   čísla podstatných 
jmen 

- rozliší podstatná jména 
používaná jen v množném 
čísle a podstatná jména, která 
mají v množném čísle   
odlišný význam 

- se orientuje v počitatelnosti 
podstatných jmen a jejich   
individualizaci pomocí 
běžných partitiv 

- používá člen určitý, neurčitý a   
nulový 

- rozliší přivlastňovací pád   
podstatných jmen 
v jednotném a množném čísle 

- odvozuje podstatná jména od 
sloves a přídavných jmen 

- stupňuje přídavná jména, 
srovnává a tvoří adjektiva 
odvozováním od substantiv 

 
 
 

Mluvnice 
1. Podstatná jména 
- pravidelné a nepravidelné 

tvoření množného čísla 
- podstatná jména používaná 

jen v množném čísle 
- podstatná jména s odlišným    

významem v množném čísle 
- počitatelnost 
- individualizace pomocí 

běžných partitiv 
- použití členu určitého, 

neurčitého a  bezčlennost 
- přivlastňovací pád 
- tvorba podstatných jmen  

odvozením od sloves a 
přídavných jmen (govern – 
government, beautiful – 
beauty) 

 
 
 
 
 
 
 
2. Přídavná jména 
- pravidelné a nepravidelné   

stupňování, srovnávání 
- tvorba přídavných jmen 

odvozením od substantiv 
(rain – rainy) 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- rozliší a používá osobní, 

přivlastňovací, samostatná   
přivlastňovací, ukazovací a 
tázací zájmena 
 
 
 
 
 
 

- rozliší a používá základní a 
řadové číslovky 

- dokáže vyjádřit čas 
 
 

- rozliší a používá významová,  
pomocná, pravidelná a 
nepravidelná  slovesa, 
slovesa používaná  
v průběhových časech 

- odvodí slovesa od 
podstatných jmen 
 
 
 

- tvoří, rozliší a používá 
přítomný prostý a přítomný 
průběhový čas, minulý prostý, 
minulý průběhový a 
předpřítomný čas 

- tvoří, rozliší a používá 
slovesné časy vyjadřující 
budoucnost 

- vyjádří opakování děje 
v minulosti pomocí vazby 
used to“ 
 

- vyjádří oznamovací a 
rozkazovací slovesný způsob 

 
 
- používá a rozliší příslovce 

místa, času a frekvence 
- používá příslovce způsobu 
- odvodí příslovce od 

přídavných jmen 
- specifikuje příslovce, která 

mají stejný tvar jako přídavná 
jména 

- rozliší významové odchylky 
příslovcí 

- dokáže stupňovat příslovce 
 
 
 
 

3. Zájmena 
- osobní 
- přivlastňovací a samostatná    

přivlastňovací 
- ukazovací 
- tázací 
- neurčitá (some, any no a 

složeniny; many, much, a lot 
of, plenty of, few, (a) little a 
stupňování) 

 
4. Číslovky 
- základní 
- řadové 
- udávání času 

 
5. Slovesa 
- významová  
- pomocná „be, have, do“ 
- pravidelná a nepravidelná 
- nepoužívaná v průběhových 

časech 
- odvozování sloves od 

podstatných jmen (education 
– educate) 

 
6. Slovesné časy 
- přítomný prostý a průběhový 

(i pro  vyjádření 
budoucnosti) 

- minulý prostý a průběhový 
- předpřítomný prostý 
- budoucí sprostý 
- blízká budoucnost 
- vazba „used to“ 

 
 
 
 
7. Slovesný způsob 
- oznamovací 
- rozkazovací „be, let“ 

 
8. Příslovce 
- místa, času a frekvence 
- způsobu 
- odvozování příslovcí od 

přídavných jmen (carefully, 
in a friendly way) 

- ve tvaru přídavného jména 
(fast, long, near, …) 

- významové odchylky 
(hard/hardly,  near/nearly) 

- stupňování příslovcí 
pravidelné, nepravidelné) 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 ŠVP Podnikání 

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

 

 - 50 - 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- používá a rozliší jednoduché i   
složené časové a místní 
předložky 

- odvodí a používá tázací 
dovětky 

- používá a rozliší jednotlivé 
spojky 
 
 

- utvoří a použije zjišťovací a   
doplňovací otázku 
 
 

- rozliší zápor v podmětné a   
přísudkové části věty 
 
 

- specifikuje a rozliší neosobní 
podmět  „it“ a formální 
podmět„there“ 
 
 

- poskytne informace o sobě 
své rodině 

- vyjádří vlastní názor ohledně   
rodinných vztahů 

- hovoří o různých problémech   
týkajících se mezigeneračních 
vztahů 
 

- popíše dům nebo byt, 
zahradu 

- diskutuje o problematice 
bydlení,  

- posoudí a srovnává výhody a  
nevýhody bydlení na venkově 
a ve městě 
 

- procvičuje slovní zásobu na 
dané téma 
 
 
 

- vyjmenuje a zařadí do 
odpovídajících skupin a 
charakterizuje různé sporty 

- stručně popíše základní 
pravidla vybraných 
sportovních her 
 
 
 

- vyjmenuje různé druhy 
oblečení a doplňků včetně 
jejich použití pro různé 
příležitosti 
 

9. Předložky 
- jednoduché a složené 

(místní,   časové ) 
 
10. Spojky 
- and, but, so, or, however, 

although 
 
11. Otázka 
- zjišťovací a doplňovací 

 
 
12. Zápor 
- v podmětné části věty 
- v přísudkové části věty 

 
13. Nutnost vyjádření podmětu 
- neosobní podmět „it“ 
- formální podmět „there“ 

 
Tématické okruhy 
1. Osobní charakteristika: 
- jméno, datum a místo 

narození, bydliště a rodinný 
stav 

- zájmy, volný čas, denní 
program 

- rodina a rodinné vztahy 
 
2. Bydlení 
- typy domů, popis domu, bytu 

a  zahrady 
- typy bydlení 
- výhody a nevýhody bydlení 

ve   městě a na venkově 
 
 
3. Obchody a nakupování 
- druhy obchodů a zboží 
- nakupování 

 
 
4. Sport a hry 
- druhy sportů a sportovních 

disciplín 
- stručná pravidla vybraných 

her 
- sporty typické pro anglicky 

mluvící země s ohledem na 
zeměpisnou polohu 

 
5. Móda 
- typy oblečení 
- doplňky 
- uniformy 

 
 

5 
 
 
 
3 
 
 

 
6 
 

 
 

6 
 

 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

 
- vyjmenuje různé druhy 

dopravních prostředků 
- diskutuje význam, cíle, 

výhody a nevýhody cestování 
- popíše přípravu cesty 
- rezervuje si ubytování 

v hotelu, v soukromí (napíše 
e-mailovou  objednávku) 
 
 

- popíše různé druhy počasí,  
charakterizuje roční období a 
jejich proměny 

- orientuje se v základním 
rozdělení   rostlinné a 
živočišné říše 

- vyjmenuje základní zástupce 
savců, ptáků, plazů, ryb a 
obojživelníků včetně 
prostředí, kde žijí 

- vyjmenuje základní druhy 
stromů, keřů a květin 

- popíše přírodní prostředí 

6 Cestování 
- význam a cíle cestování 
- výhody a nevýhody 
- způsoby cestování a 

dopravní    prostředky 
- příprava cesty 
- CK a CA 
- orientace v neznámém 

prostředí 
 
7. Člověk a prostředí 
- počasí a roční období 
- fauna a flóra 
- přírodní a životní prostředí 
- ekologické chování 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník: 5 hodiny týdně, celkem 135 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák 
- si produktivně osvojí učivo 

vymezené v rámci tvarosloví, 
větné skladby anglického 
jazyka a aplikuje   osvojené 
vědomosti a dovednosti  
v mluvené a písemné podobě 

- se orientuje a používá 
předložkové vazby 
 
 

- rozliší jednotlivá vztažná 
zájmena 

- rozliší zvratná, zdůrazňovací, 
reciproční a neurčitá zájmena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mluvnice 
1. Přídavná jména 
- předložkové vazby (afraid of,  

famous for, interested in, 
proud  
of…) 

 
 
 
 
2. Zájmena 
- vztažná (vypustitelná a   

nevypustitelná) 
- (who/whom/whose/which/tha

t/what) 
- zvratná, zdůrazňovací 
- reciproční (each other, one 

another) 
- neurčitá 
- other(s), another 
- one(s) 
- all, both, each, every 
- neither … nor, either … or 

 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- tvoří, rozliší a používá 
modální slovesa, podmiňovací 
způsob,   podmiňovací způsob 
minulý, slovesa  vyžadující 
infinitiv, slovesa  vyžadující 
použití gerundia i po  
předložkách, frázová slovesa,  
předložkové vazby a slovesa 
vyjadřující změnu stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- tvoří, rozliší a používá trpný 
rod od jednotlivých 
slovesných časů,   modálních 
sloves a podmiňovacího  
způsobu 

- vyjádří vazbu „have/get st. 
done 
 
 
 
 
 

- používá a rozliší jednoduché i   
složené časové a místní 
předložky 

- odvodí a používá tázací 
dovětky 
 

- tvoří, rozliší a používá časové,   
podmínkové a účelové věty 
 
 
 

-  tvoří, rozliší a používá 
předpřítomný průběhový čas, 
předminulý prostý a 
průběhový čas 
 

-  vyjádří české „já také, já také 
ne“ 

 
 

- charakterizuje vzdělávací 
systém, druhy škol, popíše 

3. Slovesa 
- modální s přítomným 

infinitivem, opisné tvary 
- podmiňovací způsob 

přítomný,  vazba I´d rather, 
I´d better 

- podmiňovací způsob minulý 
- slovesa vyžadující infinitiv 

minulý (s „to“ a bez „to“) 
- slovesa vyjadřující použití 

gerundia i po předložkách 
- slovesa vyžadující použití 

gerundia  nebo infinitivu 
podle významu  (need, 
remember, stop, …) 

- frázová slovesa 
- předložkové vazby (complain   

about, listen to, …) 
- slovesa vyjadřující změnu 

stavu  
   (get dark, become ill, …) 

 
4. Trpný rod 
- přítomného průběhového a 

prostého  času 
- předpřítomného prostého 

času 
- minulého prostého času 
- budoucího prostého času 
- modálních sloves 
- podmiňovacího způsobu  

  přítomného 
- vazba „have/get st. done“ 

 
5. Tázací dovětky 
- I am … aren´t I? You must 

…, mustn´t you?, Nobody 
knows, do they? 

 
6. Věty 
- časové 
- podmínkové 
- účelové se stejným 

podmětem 
 
7. Slovesné časy 
- předpřítomný průběhový 
- předminulý prostý 
- předminulý průběhový 

 
8. Vyjádření českého „já také, 
já také ne“ 
 
Tématické okruhy 
1. Vzdělávání 
- systém vzdělávání v ČR, 

studium na střední škole, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průřezová témata: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
Člověk a životní 
prostředí 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
2 
 
 
 

10 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

organizaci školního roku a 
školního dne v ČR, USA a 
Velké Británii 

- srovnává shody a rozdíly výše  
zmíněných vzdělávacích 
systémů 

- popíše školu, na které 
studuje, charakterizuje její 
zaměření a popíše odborné 
předměty 

- vyjmenuje různé typy jídel, 
popíše jejich složení, 
vyjmenuje základní přísady a 
koření 

- popíše a srovná způsoby 
stolování a stravování 
v příslušných zemích 
rámcově se orientuje v historii, 
geografii, společenské 
charakteristice a kultuře 
příslušných měst včetně   
jejich vzájemného porovnání 
 

- vyjmenuje různé druhy 
dopravních prostředků 

- diskutuje význam, cíle, výhody 
a nevýhody cestování 

- popíše přípravu cesty 
- rezervuje si ubytování 

v hotelu, v soukromí (napíše 
e-mailovou objednávku) 
 
 

- orientuje se v terminologii 
daných oblastí (architektura, 
výtvarné umění, hudba, 
hudební nástroje) 

- vyjmenuje význačné autory   
z uvedených oblastí, pohovoří 
o díle některého z nich 

- vyjmenuje části lidského těla,  
soustavy a základní vnitřní 
orgány 

- promluví o významu a 
ochraně lidského zdraví 

 

středním odborném učilišti 
(vybavení školy, obory 
studia, předměty včetně 
odborných) 

- vzdělávání ve Velké Británii 
a USA 

 
 
2. Stravování 
- druhy a skladba jídel, 

stolování a národní zvyklosti 
v ČR, V. Británii a USA 

- příprava jídel 
- typy stravovacích zařízení 

 
3. Reálie 
- Praha – hlavní město ČR 
- moje rodné město / rodná 

obec 
- Londýn 
- New York, Washington D.C. 

 
4. Cestování 
- význam a cíle cestování 
- výhody a nevýhody 
- způsoby cestování a 

dopravní prostředky 
- příprava cesty 
- CK a CA 
- orientace v neznámém 

prostředí 
 
5. Kulturní život 
- výtvarné umění 
- hudba 
- divadlo a film 

 
 
6. Péče o zdraví 
- lidské tělo 
- zdravý způsob života a 

zdravá  výživa 
- tělesné stavy a nemoci 
- zdravotnictví, zdravotnická 

zařízení 
- pojmenování vlastních 

symptomů  při pohovoru 
s lékařem 

 
7. Člověk a společnost 
- společenské problémy 

(kriminalita, rasismus, 
závislosti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Učební osnova předmětu 

7.4. TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Pojetí předmětu  

Cíle 
předmětu: 

Cílem výuky je získat kladný vztah ke zdravému způsobu života a pohybové 
činnosti. Vychovávat a směřovat žáky k celoživotnímu provádění pohybových aktivit 
a rozvoji pozitivních vlastností osobnosti. Naučit žáky porozumět zvyšování a 
kultivování své fyzické zdatnosti a pohybového projevu. 
Uvědomit si vliv různých pracovních podmínek na svůj organismus a důležitost 
kompenzačních aktivit. Zdůraznit nejenom fyzický, ale i psychický, estetický a 
sociální význam pohybových činností. Prohlubovat hygienické a zdravotní zásady a 
návyky, reagovat v situacích ohrožení, zvládnout základy první pomoci. Vést žáky 
k čestnému jednání. 

Charakteristika 
učiva: 

Náplň předmětu vychází z obsahového okruhu vzdělávání pro zdraví. Obsahem 
tělesné výchovy je teoretická a praktická průprava a nácvik vybraných atletických 
disciplín, míčových a sportovních her, sportovní gymnastiky, úkolů. Nedílnou 
součástí jsou pohybové a drobné hry spolu s kondičními, vyrovnávacími, 
protahovacími, relaxačními cvičeními.  
Důraz kladen na dodržování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví. Poznatky 
z předmětu jsou propojovány s dalšími předměty. 

Metody a 
formy výuky: 

Základem výuky je vzájemná spolupráce učitele a žáka, používání demonstračních 
a výkladových metod. Nácvik probíhá od jednoduššího k složitějšímu, důraz je 
kladen na bezpečnost, dodržování hygienických norem.  
Individuální i skupinová forma učení. Součástí výuky jsou školní i mimoškolní 
soutěže. 

Hodnocení 
žáků: 

Hodnocení žáků provádí učitel podle snahy, přístupu, aktivity, samostatnosti, 
zvyšování osobní úrovně, lze využít 
i bodovací tabulky a výkonnostní limity. Součástí hodnocení je hodnocení slovní i 
numerické. Hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
SŠ a ZŠ Vimperk. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence:  
Personální a sociální kompetence - žáci jsou vedeni k tomu, aby uznávali autoritu 
nadřízených, spolupracovali ve skupině, vzájemně se informovali a komunikovali 
mezi sebou, správně hodnotit své osobní dispozice, pečovat o svůj tělesný rozvoj. 
Komunikativní kompetence- - žáci jsou vedeni k tomu, aby se vhodně vyjadřovali 
k různým situacím, vyslovili svůj názor. 
Průřezová témata:  
Člověk v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
dodržovat pracovní povinnosti a respektovat nadřízeného, výuka rozšiřuje celkový 
rozhled žáka, napomáhá rozvoji osobnosti. 
Člověk a životní prostředí - výuka směruje žáky k odpovědnému vztahu k prostředí, 
ve kterém žijí.  
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- chová se tak, aby neohrozil 

své zdraví ani zdraví svých 
spolužáků 

- pomáhá sobě i jiným 
- dodržuje základní hygienické 

a  bezpečnostní normy 
- vyjmenuje zásady chování    

jednotlivce při živelných 
pohromách 

- první pomoc  

1. Hygiena a bezpečnost    
Integrovaný záchranný 
systém ČR 

     
 

Průřezové téma: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
 

4 

- zvládne rozcvičení všeobecné 
a  speciální (strečink) 

- uplatňuje základní techniku  
vybraných atletických disciplín 

- ovládá pravidla atletických 
disciplín 

- uvědomuje si prospěšnost 
pohybu v přírodě 

- porozumí škodlivosti 
používání  dopinku 

- zlepšuje průběžně svoji 
výkonnost 

2. Atletika 
- Běžecká cvičení 
- Běhy 60, 100, 400, 800 (D), 

1000 (H), 1500 (H) 
- Starty, úseky, fartlek 
- Skok daleký a vysoký, 

rozběh, odraz, styl 
- Vrhy - koule 3 kg (D), 4 kg 

(D), 5 kg (H), technika     

 18 

- zlepší se v základních herních   
činnostech jednotlivce 

- jedná ve smyslu fair-play 
- spolupracuje v rámci kolektivu 
- řídí se pravidly vybraných her 
- zná základní taktické 

požadavky her 
- lepší svůj herní projev ze 

základní školy 

3. Sportovní hry 
- Odbíjená - odbíjení vrchem,     

spodem, způsoby podání, 
hra 

- Košíková- dribling, přihrávka,      
střelba, hra 

- Kopaná (H)- přihrávka,      
zpracování, střelba 

- Florbal- hra  
- Softbal- házení, chytání, 

odpal, pohyb, hra 

 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zná zásady, dopomoci a 
záchrany, poskytuje ji 

- sestaví jednoduché pohybové 
vazby 

- koordinuje své pohyby 
- zlepšuje prostorovou orientaci 

4. Sportovní gymnastika,  
    cvičení s hudbou 
- Cvičení na nářadí - přeskok,  

kladina, bradla, trampolíny 
- Prostná 
- Šplh – tyč, lano 
- Aerobik 

 14 

- respektuje soupeře 
- rozliší nutnou sebeobranu 

5. Úpoly 
- Pády, přetahy, přetlaky – 

zábavná forma 

 Průb. 

- chápe důležitost týmové 
práce 

- uvědomí si důležitost 
rozcvičení a protažení před i 
po tělesném výkonu 

- pozitivně vnímá nutnost 
posilování 

- uvědomuje si důležitost 

6. Tělesná cvičení a pohybové    
    hry  
- Kondiční, relaxační, 

vyrovnávací,  zdravotní, 
drobné, závodivé,      
průpravné 

 Průb. 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

relaxace 

- zhodnotí svoji zdatnost 7. Testování tělesné  
    zdatnosti 

 Průb. 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 54 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- chová se tak, aby neohrozil 

své zdraví ani zdraví svých 
spolužáků 

- pomáhá sobě i jiným 
- dodržuje základní hygienické 

a bezpečnostní normy 
- chování jednotlivce při 

živelných pohromách 
- první pomoc 

1. Hygiena a bezpečnost 
    Integrovaný záchranný 
systém ČR 
 

Průřezové téma: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 

4 

- zvládne rozcvičení všeobecné 
a speciální (strečink) 

- uplatňuje základní techniku 
vybraných atletických disciplín 

- ovládá pravidla atletických 
disciplín 

- uvědomuje si prospěšnost 
pohybu v přírodě 

- porozumí škodlivosti 
používání dopinku 

- zlepšuje průběžně svoji 
výkonnost 

2. Atletika 
- Běžecká cvičení 
- Běhy 60, 100, 400, 800 (D), 

1000 (H), 1500 (H) - starty, 
úseky, fartlek 

- Skok daleký a vysoký -             
rozběh, odraz, styl 

- Vrhy - koule 3 kg (D), 4 kg 
(D), 5 kg (H) - technika     

 16 

- zlepší se v základních herních 
činnostech jednotlivce 

- jedná ve smyslu fair-play 
- spolupracuje v rámci kolektivu 
- řídí se pravidly vybraných her 
- zná základní taktické 

požadavky her 
- zlepší svůj herní projev ze 

základní školy 

3. Sportovní hry 
- Odbíjená - odbíjení vrchem, 

spodem, způsoby podání, 
hra 

- Košíková - dribling, 
přihrávka, střelba, hra 

- Kopaná (H)- přihrávka, 
zpracování, střelba  

- Florbal - hra  
- Softbal- házení, chytání, 

odpal, pohyb, hra 

 24 

- zná zásady, dopomoci a 
záchrany, poskytuje ji 

- sestaví jednoduché pohybové 
vazby 

- koordinuje své pohyby 
- zlepšuje prostorovou orientaci 

4. Sportovní gymnastika, 
cvičení s hudbou 

- Cvičení na nářadí – přeskok, 
kladina, bradla, trampolíny 

- Prostná 
- Šplh – tyč, lano 
- Aerobik 

 10 

- respektuje soupeře 
- rozliší nutnou sebeobranu 

5. Úpoly 
- Pády, přetahy, přetlaky – 

zábavná forma 

 Průb. 

-  zhodnotí svoji zdatnost 6. Testování tělesné zdatnosti  Průb. 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Učební osnova předmětu 

7.5. EKONOMIKA 

Pojetí předmětu 

Cíle 
předmětu: 

Žák rozvíjí ekonomické myšlení, je veden k hospodárnému jednání a chování. Získá 
základní teoretické znalosti z oblasti mikroekonomie, makroekonomických 
ukazatelů, které mu umožní porozumět stavu národního hospodářství a směru jeho 
rozvoje. Žák získá odborné znalosti z oblasti podnikatelské činnosti a podnikových 
činností. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z části obsahového okruhu RVP – ekonomika a právo. 
Učivo je rozděleno do dvou ročníků. První rok studia ekonomiky je zaměřen na 
pochopení základních ekonomických pojmů, podstaty fungování tržní ekonomiky. 
Žáci jsou uvedeni do podnikatelské sféry a do principů podnikání, seznámeni 
s hlavními činnostmi podniku –  zásobováním, personálními činnostmi. 
Učivo druhého ročníku o finančním trhu a hospodaření podniku umožní žákům 
porozumět nejen principům hospodaření podniku a jeho financování, ale i 
spravování financí v osobním životě.  

Metody a 
formy výuky: 

Výklad, řízená diskuse, demonstrační metody, frontální výuka, testy, písemné práce 
a ústní zkoušení, samostatná a kolektivní práce, práce s odbornou literaturou. Dle 
možností se využívá interaktivní tabule. Internet je využíván k získání nových 
informací, k práci např. s obchodním rejstříkem apod. 

Hodnocení 
žáků: 

Průběžně jsou znalosti žáků ověřovány zkoušením. Na konci každého tematického 
celku je zařazena písemná práce. Znalosti jsou ověřovány i formou testu s možností 
výběru odpovědí. Součástí hodnocení je i aktivita žáka při vyučování, schopnost 
vyhledávat informace, zpracovat je a prezentovat výsledky. Je zohledněn také 
individuální přístup žáka ke studiu. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence: 
Komunikativní kompetence – žáci formulují své myšlenky, vedou konstruktivní 
dialog, obhajují své názory. 
Matematická a finanční gramotnost – žáci interpretují statistické a ekonomické 
údaje, řeší modelové ekonomické záležitosti s ohledem na měnící se životní situace, 
orientují se v problematice peněz a cen, v modelových situacích vedou osobní, 
rodinný, pracovní rozpočet včetně správy finančních aktiv a závazků 
Kompetence k řešení problémů – žáci se snaží řešit problémy, posuzují možné 
způsoby řešení, volí optimální způsob řešení. 
Personální a sociální kompetence – žáci pracují samostatně i ve skupinách, 
posuzují kvalitu své práce i práce ostatních žáků. Přijímají kritiku a reagují na ni. 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – získané znalosti z tohoto 
předmětu jsou potřebné pro úspěšné podnikání a předpokladem k získání vhodného 
pracovního místa. 
Odborné kompetence – žáci navazují na již získané znalosti z oblasti ekonomiky 
v předchozím vzdělávání a dále je prohlubují jak v oblasti makroekonomie tak i 
ekonomice podniku. 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnost - žáci jsou vedeni tak, aby argumentovali klady a 
zápory tržního mechanismu, hodnotili tržní selhání a význam státních zásahů do 
ekonomiky, využívali mediální informace a kriticky je hodnotili,  orientovali se 

v bezpečnostních a ergonomických podmínkách práce a jejich dodržování, 
v ziskovém a neziskovém sektoru ve státě, kraji, obci, ve struktuře majetkové a 
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kapitálové vybavenosti firem, hodnotili význam optimálního stavu zásob ve firmách a 
jeho dynamiku při změně ekonomických podmínek (hospodářské krize apod.), 
orientovali se na trhu práce v regionu, v ČR, na jednotném trhu EU, hodnotili dopady 
předlužení firmy na zaměstnance a region a možnosti jejího řešení, orientovali se 
ve finančním systému a jeho významu pro financování potřeb osob, státu, kraje, 
obce, orientovali se v hospodářském systému a hospodářské politice státu, kraje, 
obce; 
 Člověk a životní prostředí - žáci jsou vedeni k tom , aby aplikovali aktivní životní styl 
prosazující udržitelný rozvoj, analyzovali dopady své činnosti na životní prostředí, 
hodnotili význam vhodného pracovního a životního prostředí pro pracovní výkonnost 
a motivaci 
Informační a komunikační technologie - žáci jsou vedeni k tomu, aby pracovali 
s internetovými zdroji, zpracovávali a prezentovali výsledky zadaných úloh za 
pomoci běžného SW vybavení. 

 
 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- správně používá a aplikuje 

základní ekonomické pojmy; 
- vyjádří formou grafu určení 

rovnovážné ceny; 
- posoudí správně vliv ceny na 

nabídku a poptávku; 
- na příkladu popíše fungování 

tržního mechanismu; 
 

1. Podstata fungování tržní  
   ekonomiky 
- potřeby, statky, služby, 

spotřeba, vzácnost 
- výroba, výrobní faktory, 

hospodářský proces 
- trh, tržní subjekty, nabídka, 

poptávka, zboží, cena, 
racionální chování 
spotřebitele 

 10 

 
- uvede příklady podniků ve 

vybraných odvětvích 
národního hospodářství 

- vysvětlí hodnotu ukazatelů 
národního hospodářství; 

- vysvětlí příčiny a druhy 
nezaměstnanosti; 

- vysvětlí podstatu inflace a její 
důsledky na finanční situaci 
obyvatel a na příkladu ukáže 
jak se bránit jejím nepříznivým 
důsledkům; 

- vysvětlí význam platební 
bilance a charakterizuje její 
jednotlivé složky; 

- porovná obchodní a platební 
bilanci 

- na příkladech vysvětlí příjmy a 
výdaje státního rozpočtu; 

2. Národní hospodářství 
- struktura národního 

hospodářství 
- vývoj národního 

hospodářství 
- činitelé ovlivňující úroveň NH 
- hrubý domácí produkt, 

nezaměstnanost, inflace, 
platební bilance 

- subjekty působící v 
národním hospodářství 

- státní rozpočet 
 

Průřezová témata: 
Člověk 
v demokratické 
spol. 
IKT  
Člověk a životní 
prostředí 
 

19 

 
- rozlišuje právní formy 

podnikání a dovede 
charakterizovat jejich základní 
znaky; 

- posoudí vhodné právní formy 
podnikání ve svém oboru; 

- na příkladu popíše postup 

3. Podnikání 
- podnikání, podnikatel 
- podnikatelský záměr  
- právní formy podnikání 
- živnostenské podnikání 
- vznik a zánik podniku 
- obchodní korporace a další 

formy podnikání 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Právo 

17 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

založení obchodní 
společnosti; 

- charakterizuje základní 
povinnosti podnikatele vůči 
státu; 

- popíše obchodní společnosti a 
další firmy podnikání 

 

 
- na příkladech charakterizuje 

průběh hlavní činnosti; 
- na příkladu ukáže význam 

řízení jakosti v moderním 
podniku; 

- posoudí ekologické souvislosti 
výrobní činnosti 

4. Hlavní činnost podniku 
- výroba, obchod, ostatní 

služby 
- členění výrobního procesu 
- výrobní program 
- příprava výroby 
- průběh výroby 
- jakost 
- ekologie 

Průřezová témata: 
IKT  
Člověk a životní 
prostředí 

 

18 

 
- rozliší základní druhy 

oběžného majetku; 
- na příkladu ukáže postup 

pořízení materiálu; 
- vypočte plánovanou spotřebu 

materiálu; 
- vypočítá ukazatele obratu 

zásob; 
- provede jednoduchý výběr 

dodavatele; 

5. Zabezpečení hlavní činnosti  
    oběžným majetkem 
- členění oběžného majetku 
- zásoby, pořízení zásob, 

oceňování zásob 
- optimalizace zásob a nákupu 
- rychlost obratu zásob 
- evidence oběžného majetku 
- dodavatelsko-odběratelské 

vztahy 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Účetnictví 

17 

 
- rozliší oběžný a dlouhodobý 

majetek a jejich základní 
druhy; 

- provádí běžné výpočty odpisů, 
kapacity; 

- vysvětlí důvody pořízení a 
vyřazení DM 

- vede karty dlouhodobého 
majetku; 

6. Zabezpečení hlavní činnosti   
    dlouhodobým majetkem 
- dlouhodobý majetek, 

členění, opotřebení, odpisy, 
kapacita 

- pořízení a vyřazení 
dlouhodobého majetku 

- oceňování DM 
- evidence DM 
- hospodaření s dlouhodobým 

majetkem 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Účetnictví 

18 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník: 3 hodiny týdně, celkem 81 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- na příkladu popíše základní 

způsoby získávání 
zaměstnanců; 

- určí kritéria pro výběr 
zaměstnanců; 

- charakterizuje jednotlivé 
metody hodnocení 
zaměstnanců 
 

7. Zabezpečení hlavní činnosti  
    lidskými zdroji, 
pracovněprávní vztahy 
- zjištění potřeby zaměstnanců 
- získávání a výběr 

zaměstnanců 
- hodnocení zaměstnanců 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Účetnictví 
Právo 
Management 

10 

 
- vysvětlí základní úkoly a 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, hygiena práce, 

Mezipředmětové 
 vztahy: 

7 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

povinnosti organizace při 
zajišťování BOZP; 

- zdůvodní úlohu státního 
odborného dozoru nad 
bezpečností práce; 

- uvede příklady 
bezpečnostních rizik, event. 
nejčastější příčiny úrazů a 
jejich prevence; 

- uvede povinnosti pracovníka i 
zaměstnavatele v případě 
pracovního úrazu 

požární prevence 
- řízení bezpečnosti práce 

v podmínkách organizace na 
pracovišti 

- pracovněprávní problematika 
BOZP 

- bezpečnost technických 
zařízení 

 

Právo 
Průřezová témata: 
Občan 
v demokratické 
spol. 
IKT  
Člověk a životní 
prostředí 
 

 
- orientuje se v zákonné úpravě 

mzdových předpisů; 
- vypočte hrubou mzdu, 

zdravotní a sociální pojištění, 
náhrady mezd, zdanitelnou 
mzdu, čistou mzdu, částku k 
výplatě; 

- odliší pracovní smlouvy a 
dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr 
z hlediska mzdy, pojištění a 
daně z příjmů 

9. Mzdy, zdravotní a sociální  
    pojištění 
- mzdové předpisy 
- složky mzdy 
- výpočet mzdy 
- zákonné odvody 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Účetnictví 
Právo 

10 

 
- odliší typické náklady podle 

členění; 
- na příkladu ukáže náklady 

obětované příležitosti a 
utopené náklady; 

- posoudí a na příkladu ukáže 
vzájemné souvislosti ceny, 
zisku a velikosti prodeje; 

- uvede příklady zvyšování 
výnosů; 

 
 

10. Náklady a výnosy 
- členění nákladů 
- možnosti snižování nákladů 
- náklady obětované 

příležitosti, utopené náklady 
- nákladový a marketingový 

přístup k ceně 
- členění výnosů 
- možnosti zvyšování výnosů 
- výsledek hospodaření – 

rozdělení zisku, ztráta 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Účetnictví 

12 

 
- orientuje se ve zdrojích 

financování činnosti podniku; 
- rozliší zdroje vlastní a cizí, 

krátkodobé a dlouhodobé, 
mimořádné a běžné 

11. Zdroje financování podniku 
- podle účelu 
- podle zdrojů 
- podle času 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Účetnictví 

20 

 
- používá nejběžnější platební 

nástroje, 
- smění peníze podle 

kursovního lístku; 
vysvětlí způsoby stanovení 
úrokových sazeb a rozdíl mezi 
úrokovou sazbou a RPSN; 

- rozlišuje krátkodobé a 
dlouhodobé cenné papíry, 
majetkové papíry a dluhopisy; 

- na příkladu vysvětlí pohyb 
kurzů cenných papírů; 

12. Finanční trh 
- platební styk v národní a 

zahraniční měně 
- platební styk hotovostní a 

bezhotovostní 
- úrok a úroková sazba 

cenné papíry a obchodování 
s nimi – burza, RM systém 

- centrální banka, komerční 
banky 

- investiční a podílové fondy 
- penzijní fondy 
- stavební spořitelny 

 22 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- odliší RM systém a burzu; 
- odliší poslání centrální banky 

a komerčních bank; 
- rozliší druhy úvěrů, jejich 

použití; 
- provede jednoduché srovnání 

výhodnosti peněžních 
produktů; 

- vybere nejvýhodnější pojistný 
produkt s ohledem na své 
potřeby; 

- pojišťovny 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Učební osnova předmětu 

7.6. PRÁVO        

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: Cílem výuky v občanské nauce je připravit žáky na aktivní život v demokratické 
společnosti, znalost práv a povinností. Žáci by se měli naučit kriticky myslet a 
hodnotit obklopující realitu, zaujímat stanovisko na základě argumentů. Osvojených 
vědomostí využijí žáci ve styku s jinými lidmi a různými institucemi.  

Charakteristika 
učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP- Ekonomika a právo. 
Obsahem vzdělávání v prvním ročníku jsou čtyři tematické celky: 
 Základní právní pojmy -  žáci se seznámí s právními normami, přepisy a právním 
systémem.  Rodinné právo - žáci jsou vybaveni vědomostmi, které slouží k jejich 
orientaci v lidském společenství - rodině. Pozornost je věnována postavení žen, 
partnerským vztahům, vztahu k náboženství, povinnostem rodičů.  
Trestní právo - žáci se seznámí s charakteristikou protiprávního jednání, druhy 
trestů. 
Živnostenské právo - žáci se seznámí s druhy živností založením a ukončením 
živnosti. 
Obsahem vzdělávání ve druhém ročníku jsou čtyři tematické celky:  
Pracovní právo – pracovní poměr, práva a povinnosti v pracovním poměru, 
odpovědnost za škodu, odbory, bezpečnost práce  
Mzdy, zdravotní a sociální pojištění - právní úprava mzdy a platu, zabezpečení při 
pracovní  
neschopnosti 
Vybrané kapitoly z občanského práva – vymezení co je fyzická a právnická osoba, 
práva věcná a právo závazkové, vlastnictví, spoluvlastnictví, držba,nabytí 
vlastnického práva smlouvou a děděním, závazkový právní vztah, odpovědnost za 
vady, škody a neoprávněný majetkový prospěch, pojmenované smlouvy - přehled 
Státní správa a samospráva - ústřední orgány státní správy, samospráva, správní 
řízení, přestupky 

Metody a 
formy výuky: 

Základem výuky je výklad, řízená diskuse a aktivity žáků-zejména práce v kruhu. 
Žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů 
v diskusích. Jsou používány demonstrační metody a pomůcky – DUMy. Žáci pracují 
samostatně i ve skupinách s učebnicí a dalšími učebními texty.  Součástí výuky jsou 
besedy s různými hosty. 

Hodnocení 
žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý rok, a to slovně i numericky. Základem 
hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných 
vystoupeních. Ústní zkoušení z probraného učiva, na konci každého tematického 
celku didaktický test. Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a 
vystupování v diskusích, besedách. Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. 
Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání SŠ a ZŠ 
Vimperk. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence 
Komunikativní kompetence-žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání a 
v uvedených komunikačních situacích formulují své myšlenky srozumitelně a 
souvisle, jsou schopni aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení druhých a 
respektovat jejich názory 
Kompetence personální a sociální - žáci dokáží pracovat ve skupině i v týmu, 
společně se podílet na realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané úkoly, učí se 
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 
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Kompetence občanské a kulturní povědomí – žáci se orientují v základních právních 
normách ČR, v právním systému 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – získané znalosti žáci mohou 
využít při zakládání obchodních společností, řešení pracovně právních vztahů, 
uzavírání smluv apod. 
Kompetence odborné – žáci používají správnou terminologii, orientují se 
v základních právních předpisech 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti -  žáci jsou vedeni k vhodné míře sebevědomí,  
sebeodpovědnosti 
- žáci hledají kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a jsou 

kriticky tolerantní  
- žáci jsou ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné 

zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech 
- žáci dovedou jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledat kompromisní řešení 
- žáci jsou připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi 

a řešení 
- žáci jsou schopni odolávat myšlenkové manipulaci 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 
1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin  

   
 Výsledky vzdělávání 

Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- vysvětlí rozdíl mezi právem 

objektivním a subjektivním, 
právem  
soukromým a veřejným 

- rozlišuje právní předpisy 
podle právní síly 

- uvede příklady právních 
vztahů 

- zná působnost jednotlivých 
právních  
služeb 

1. Základní právní pojmy 
- Základní právní pojmy 
- Právní řád a právní systém 
- Charakteristika právních 

odvětví 
- Právní norma znaky, 

působnost) 
- Právní vztahy, skutečnosti 

úkony 
- Subjekt, objekt a obsah 

právních vztahů 
- Prameny práva 
- Aplikace práva 
- Právní ochrana 
- Soustava soudů 
- Státní zastupitelství 
- Právní služby 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Český jazyk a 
literatura 
 
Průřezová témata: 
Občan 
v demokratické 
společnosti 
 
 

18 

 
- popíše základní  

složky osobností, uvede, co 
má vliv na  
utváření osobnosti  

- popíše strukturu současné 
lidské společnosti, dovede 
objasnit, které sociální role 
zaujímá 

- vysvětlí, kam by se mohl 
obrátit, když se dostane do 
špatné sociální situace 

- objasní funkci a význam 
rodiny pro jednotlivce i pro 
společnost 

- objasní, co se rozumí 

2. Rodinné právo 
- Vztahy mezi partnery 
- Uzavření manželství 
- Vzájemná práva a 

povinnosti manželů 
- Registrované partnerství  
- Vyživovací povinnost 

(rodičů k dětem, dětí 
k rodičům, k rozvedenému 
partnerovi, po zrušení 
partnerství) 

- Náhradní rodinná péče 
- Osvojení  
- Pěstounská péče 
- Opatrovnictví 
- Postavení mužů a žen ve 

Průřezová témata: 
Občan 
v demokratické 
společnosti  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
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 Výsledky vzdělávání 

Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

šikanou, posoudí její důsledky 
- vysvětlí, co se rozumí 

rovnoprávností mužů a žen, 
uvede příklady porušování  

 

společnosti 
- Domácí násilí 
- Lidská sexualita 

 

 
 
  
 

 

- popíše strukturu trestního 
práva 

- rozliší trestní čin a přestupek 
- vysvětlí roli jednotlivých 

účastníků trestního řízení a 
jejich zodpovědnost 

- vysvětlí účel trestu a účel 
ochranných opatření 

 
 
 
 
 
 
 
- orientuje se v právních 

formách podnikání a dovede 
charakterizovat jejich základní 
znaky; 

- orientuje se v Živnostenském 
zákoně 

- definuje pojem živnost, 
vyjmenuje druhy živností 

- popíše podmínky provozování  
živnosti, potřebné doklady a 
postup ohlášení živnosti 

- objasní důvody zániku 
živnosti 

- charakterizuje základní 
povinnosti podnikatele vůči 
státu 

- orientuje se ve způsobech 
ukončení podnikání 

 

3. Trestní právo 
- Struktura trestního práva 
- Protiprávní jednání 
- Trestní čin, přestupek 
- Účastníci trestního řízení 
- Trest, systém trestů 
- Trestní odpovědnost 

mladistvých 
- Trestní právo procesní 
- Hlavní líčení 
- Vykonávací řízení 

 
 
 
4. Živnostenské právo 
- Pojem a prameny živnost. 

práva 
- Živnosti 
- Druhy živností 
- Provozování živností 
- Živnostenská správa 

Průřezová témata: 
Občan 
v demokratické 
společnosti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika, Základy 
společenských věd, 
Účetnictví 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 
2. ročník: 2hodina týdně, celkem 54 hodin 

Výsledky vzdělávání 
 

Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- se orientuje v Zákoníku práce 
- vysvětlí pojem pracovní 

poměr 
- vyjmenuje druhy pracovních 

poměrů  
- objasní způsoby vzniku 

pracovního poměru 
- určí náležitosti v pracovní 

1. Vybrané části pracovního 
práva  
- Pracovní poměr a jeho druhy 
- Vznik a zánik pracovního 

poměru 
- Práva a povinnosti 

zaměstnance a  
zaměstnavatele v pracovním 
poměru 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika, 
Základy 
společenských 
věd 

 
Průřezové téma: 
Člověk 

16 
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Výsledky vzdělávání 
 

Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

smlouvě  
- uvede, za jakých podmínek   

může zaměstnavatel převést   
zaměstnance na jinou práci 

- rozliší způsoby ukončení  
pracovního poměru 

- vysvětlí pojem pracovní doba,   
rozvržení pracovní doby, dny   
pracovního klidu, práce 
přesčas,   noční práce 

- uvede, kdy má zaměstnanec 
nárok na náhradu mzdy 

- vyjmenuje a objasní druhy   
odpovědnosti za škody ze 
strany  zaměstnance a 
zaměstnavatele 

- uvede, kdy a za jakých 
podmínek může 
zaměstnavatel se 
zaměstnancem uzavřít 
dohodu o práci konané mimo 
pracovní poměr 

- vysvětlí funkci odborů a 
kolektivní  smlouvy 

- vysvětlí základní úkoly a   
povinnosti organizace při   
zajišťování BOZP 

- uvede příklady 
bezpečnostních   rizik, 
nejčastější příčiny úrazů a  
jejich prevenci 

- uvede povinnosti pracovníka i   
zaměstnavatele v případě  
pracovního úrazu 

 

- Pracovní doba, dovolená 
- Odpovědnost za škodu 
- zaměstnance i 

zaměstnavatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Dohody o pracích, konaných  

mimo pracovní poměr 
- Postavení odborů a 

kolektivní  smlouva 
- Pracovní spory  

 
 
 

- Bezpečnost práce a ochrana 
zdraví  při práci, požární 
prevence 

 
 

v demokratické 
společnosti 

 
- orientuje se v právní úpravě   

mzdových předpisů 
- uvede druhy dávek 
- yjmenuje podmínky nároku na   

výplatu dávek 

2. Mzdy, zdravotní a sociální  
  pojištění 
- Právní úprava mzdy a platu 
- Zabezpečení při pracovní  

neschopnosti 
 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 

6 

 
- orientuje se v právní 

osobnosti FO, ochraně 
osobnosti 

- zná rozdělení PO, ví, jak 
založit spolek 

- ví jaká je činnost družstev a 
nadací a fundací 

- rozlišuje majetková práva 
- orientuje se ve způsobech 

získání vlastnického práva 
- orientuje je v druzích závěti,  

dědických skupinách, sepsání 

3. Vybrané kapitoly 
z občanského práva 
- Části občanského zákoníku 
- FO - právní osobnost 
- Ochrana osobnosti 
- PO – vznik, rozdělení 
- Druhy PO, vznik spolku, 

spolek 
- Družstva, nadace a fundace 
- Majetek, jeho dělení 
- Majetková práva 
- Získání majetku děděním 
- Nabytí majetku smlouvou -

Mezipředmětové 
vztahy: 
Základy 
společenských 
věd 

25 
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Výsledky vzdělávání 
 

Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

dědické smlouvy 
- uvádí zásady dědění za 

zákona a ze závěti 
- popíše, kdo může získat 

vlastnické právo vydržením 
- charakterizuje věcné 

břemeno,   zástavní právo, 
zadržovací právo 

- vysvětlí, jak vznikají a zanikají   
závazkové vztahy 

- rozlišuje odstranitelné a  
neodstranitelné vady a popíše 
průběh  reklamace 

- vyhledá smlouvy upravené   
v občanském zákoníku a u 
vybraných smluv uvede 
předmět smlouvy a účastníky 

darovací a kupní 
- Získání majetku vydržením 
- Právo duševního vlastnictví 
- Sousedské právo 
- Věcná břemena, služebnosti 
- Zástavní právo, závazkové 

vztahy 
- Pacht 
 
 
 
 
- Pojmenované smlouvy - 

přehled 
 
 

 
- vyjmenuje, jaké zákony jsou   

nejdůležitějšími prameny 
správního práva 

- charakterizuje, v čem je rozdíl 
mezi samostatnou a 
přenesenou působností  obce 

- orientuje se v tom, jaká 
oprávnění mají občané obce 
ve vztahu k orgánům obce 

- vyjmenuje a charakterizuje 
orgány správy obce a orgány 
správy kraje 

- vyjmenuje kraje České 
republiky 

- objasní význam správního 
řízení a postup při správním 
řízení 

- vysvětlí, v čem se odlišuje 
správní řízení od občanského 
soudního řízení 

- uvede, co je přestupek, druhy 
a sankce 

4. Státní správa a samospráva 
- Ústřední orgány státní 

správy 
- Samospráva 
- Úkoly obce 
- Práva a povinnosti občana 
- Orgány správy obce 
- Orgány správy kraje 
- Správní řízení 
- Přestupky 

Mezipředmětové 
vztahy: 
 Základy 
společenských 
věd 

7 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Učební osnova předmětu 

7.7. MANAGEMENT A MARKETING 

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: Prohloubení poznatků v návaznosti na předchozí vzdělání a jejich další rozšíření 
v oblasti marketingu a managementu, naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které 
žáky obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, pracovat v týmech, 
řídit kolektiv. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah učiva vychází z RVP z oblasti vzdělávání ekonomika a právo. Učivo je 
rozděleno do dvou okruhů: 
Obsahem vzdělávání v 1. ročníku je marketing a prodejní činnost. Téma je rozděleno 
do pěti okruhů – význam a podstata marketingu, průzkum trhu, marketingový mix, 
marketingové plánování a marketingové strategie.. 
V učivu 2. ročníku je obsaženo téma management, které je rozděleno do několika 
částí – plánování, organizování, komunikace, motivace a vedení lidí, kontrola, 
osobnost managera. 

Metody a 
formy výuky: 

Základem výuky je výklad, řízená diskuse a aktivity žáků - např. práce v kruhu. Žáci 
jsou vedeni k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů v diskusích. 
Jsou používány demonstrační metody - DUM y. Žáci pracují samostatně i ve 
skupinách.  

Hodnocení 
žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý rok, a to slovně i numericky. Základem 
hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci a samostatných 
vystoupeních. Ústní zkoušení z probraného učiva, na konci každého tematického 
celku didaktický test. Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu a 
vystupování v diskusích, besedách. Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. 
Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ 
a ZŠ Vimperk. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence: 
Komunikativní kompetence-žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání a 
v uvedených komunikačních situacích formulují své myšlenky srozumitelně a 
souvisle, jsou schopni aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení druhých a 
respektovat jejich názory 
Personální a sociální kompetence - žáci pracují ve skupině i v týmu, společně se 
podílí na realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané úkoly, učí se přispívat k vytváření 
vstřícných mezilidských vztahů 
Odborné kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby prováděli marketingový 
průzkum, sběr a analýzu dat, dokázali zvolit a použít efektivní marketingovou 
strategii, orientovali se v problematice managementu a osvojili si základní 
manažerské dovednosti 
Kompetence k řešení problémů – žáci jsou vedeni k tomu, aby svých znalostí 
využívali při řešení vzniklých problémů, aby byli schopni problém analyzovat a najít 
řešení  
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – žáci získají znalosti a 
dovednosti, které jsou předpokladem pro soukromé podnikání i pro práci ve 
vedoucích funkcích. 
Průřezová témata: 
Člověk v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
odolávat myšlenkové manipulaci, dovedli jednat s lidmi, diskutovat, hledat 
kompromisní řešení, orientovat se v tržním prostředí regionu, hodnotit tržní sílu 
subjektů a jejich případné zneužívání dominantního postavení, využívat mediální 
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informace a kriticky je hodnotit; 
Informační a komunikační technologie - žák používá základní a aplikační 
programové vybavení, pracuje s internetovými zdroji; 
Člověk a životní prostředí- žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali principy 
udržitelného rozvoje,  analyzovali dopady jednotlivých marketingových nástrojů na 
životní prostředí 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 
1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání 
 

Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- chápe vztah prodeje a 

marketingu 
- vysvětlí souvislost segmentu 

trhu, pozice produktu a 
nástrojů marketingu; 

- vysvětlí jaký vliv má na 
nákupní rozhodování politické, 
ekonomické  a sociální 
prostředí 

- provede samostatně nebo ve 
skupině jednoduchý průzkum 

- rozezná jaké strategie je 
potřeba použít pro různé typy 
zákazníků 

- vysvětlí význam značky 
v dnešní době - vliv na 
nákupní rozhodování 

 
 
 
 
- určí u konkrétních produktů 

fáze jejich životního cyklu; 
- stanoví cenu více metodami a 

vysvětlí, jak se cena liší podle 
kvality, zákazníků, místa a 
období; 

- rozpozná běžné cenové triky 
a klamavé nabídky; 

- na příkladu ukáže stanovení 
ceny služby 

- na příkladech objasní typické 
cenové taktiky, popř. navrhne 
vhodnou taktiku pro konkrétní 
produkt; 

- na příkladu zvolí vhodný 
způsob propagace 

- na příkladu ukáže prodejní 
cesty, vysvětlí důvody použití 
mezičlánků; 

- vysvětlí význam 
velkoobchodní činnosti 

- zná pravidla marketingového     
plánování 

Marketing 
- Podstata marketingu 
- Výrobní koncepce 
- Pozitivní dopady marketingu 

Prostředí marketingu 
- Mikroprostředí-zákazník, 
- Péče o zákazníka 
- Konkurent 
- Dodavatelé, distributoři 
- Makroprostředí - PEST 

analýza 
Marketingový výzkum 
- Primární a sekundární 

výzkum 
- Kvalitativní a kvantitativní 

výzkum 
Marketingové strategie 
- Segmentace 
- Značka 
- Identita značky 
- Značkové strategie 
- Marketingový mix 

Výrobek 
- Životní cyklus výrobku 
- Inovační proces 

Cena 
- Různé strategie tvorby ceny 
- Cenové triky 

Promotion 
- Reklama 
- Public relation 
- Osobní prodej, m. smog 

Distribuce 
- Přímé distribuční cesty 
- Nepřímé distribuční cesty 
- Distribuce v praxi 
 

- Marketingové plánování 
 
 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 
Průřezové téma: 
Člověk 
v demokratické 
společnosti 
 
Informační a kom. 
technologie 
 
Člověk a životní 
prostředí 
 
 
 
 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 
2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 54 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- charakterizuje osobnost 

manažera a jeho předpoklady 
pro manažerskou práci 
 

- charakterizuje jednotlivé části 
procesu řízení a jejich funkci; 

- ví, jak zvládat stres a jak mu 
předcházet 

 
 
- zná strukturu podnikové 

kultury, 
- ví, co tvoří image podniku 
 
- provede jednoduché propočty 

při sestavení plánu a kontrole 
jeho plnění; 

 
- na typovém příkladu navrhne 

organizační strukturu firmy; 
- porovná úrovně řízení a jejich 

úlohu 
- na příkladu popíše 

rozhodovací metody; 
- posoudí základní styly vedení 

a nástroje motivace 
- zhodnotí vhodnost a účinnost 

motivačních nástrojů; 
- na vzorovém příkladu provede 

kontrolní činnosti a navrhne 
případná opatření; 

Management  
1. Osobnost manažera 
- Předpoklady práce 
- Komunikace 
 

2.Sebeřízení managera 
- Rozhodování 
- Vyjednávání 
- Stres v práci managera 
 

3.Podniková kultura, image 
- Struktura podnikové kultury 
 

4.Plánování 
- Prvky plánování 
- Druhy plánů 
- Strategie - druhy 

 
5.Organizování 
- Třídění organizačních 

struktur 
- Týmová práce 

 
 
 
6.Motivace a vedení lidí 
- Druhy motivace 
- Hodnocení pracovníků 
- Kontrola 

 
 
 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
Učební praxe 
Průřezová témata: 
Občan v dem. 
společnosti 

 
9 
 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
9 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Učební osnova předmětu 

7.8. ÚČETNICTVÍ 

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: Rozvinutí ekonomického myšlení žáků a získání znalosti principů účtování a vedení 
daňové evidence. Naučit žáky používat účetnictví jako významný zdroj informací 
nutných pro efektivní využívání majetku k dlouhodobému zajištění příznivého 
výsledku hospodaření. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah učiva vychází z RVP z oblasti vzdělávání účetnictví a daně.  
Obsahem vzdělávání v 1. ročníku je vymezení účetnictví, daňová soustava, daňová 
evidence, základy podvojného účetnictví, účtování DPH, KFM a zásob. 
V učivu 2. ročníku je obsaženo zejména téma účtování DHM, mezd, výrobků, N a V, 
zúčtovací vztahy, účtování na kapitálových účtech, dlouhodobé závazky a účetní 
závěrka. 

Metody a 
formy výuky: 

Základem výuky je výklad, řešení vzorových úloh, samostatná práce žáků. Žáci jsou 
vedeni k samostatnému uvažování. Jsou používány demonstrační metody. Žáci 
pracují samostatně i ve skupinách.  

Hodnocení 
žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý rok, a to slovně i numericky. Základem 
hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci, zvládnutí 
principů vedení daňové evidence, účetnictví, pomocné evidence. Převažuje písemné 
zkoušení z probraného učiva, např. zaúčtování konkrétního účetního případu, 
vyhotovení účetního dokladu apod. Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního 
přístupu k plnění zadaných úkolů. Kritéria hodnocení vychází z Pravidel pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence 
Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi – žáci pracují 
s běžným základním aplikačním programovým vybavením, včetně účetnického 
softwaru. 
Kompetence k řešení problémů – žáci určují příčiny problému, volí optimální postup 
řešení, při řešení spolupracují s ostatními spolužáky. 
Matematická a finanční gramotnost – žáci aplikují matematické postupy při  řešení 
různých úloh, rozumí matematicky vyjádřeným informacím, provádí výstupy 
některých zadaných úloh ve formě grafů a tabulek, orientují se v oblasti peněz a cen, 
vedou firemní, ale i rodinný rozpočet. 
Odborné kompetence – žáci provádí základní podnikové činnosti, jednají 
ekonomicky v souladu se strategií udržitelného vývoje. 
Průřezová témata: 
Člověk v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni a 
ochotni se celoživotně vzdělávat, orientovali se v mediálních obsazích a optimálně 
využívali masová média pro své potřeby, dovedli jednat s lidmi, diskutovat a hledat 
kompromisní řešení 
Informační a komunikační technologie - žák používá základní a aplikační 
programové vybavení, pracuje s internetovými zdroji; 
Člověk a životní prostředí - žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali principy 
udržitelného rozvoje, analyzovali dopady řešení jednotlivých situací na životní 
prostředí. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- rozliší, kdo může vést daň. 

evidenci 
- charakterizuje základní pojmy 

– účetní jednotka, účetní 
období 

- ověří náležitosti a provede 
likvidaci účetních dokladů při 
běžném účtování; 

1. Vymezení účetnictví 
- daňová evidence podnikatele 
- účetnictví 
- předmět a právní úprava 
- účetní doklady 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 
 

12 

- pracuje se základními 
daňovými pojmy, zejména 
zákonem o DPH a o daních z 
příjmů (plátce, poplatník, 
předmět daně, zdanitelné 
plnění atd.); 

- orientuje se ve vztazích mezi 
plátci a neplátci DPH; 

- posoudí úplnost náležitostí 
daňových dokladů; 

- vypočte DPH na vstupu, na 
výstupu, daňovou povinnost; 

- pracuje s běžnými položkami 
daňově uznatelných a 
neuznatelných nákladů a 
výnosů; 

- vyplní nejběžnější daňová 
přiznání; 

2.  Daňová soustava 
- přímé a nepřímé daně 
- druhy daní 
- správa daní 
- výpočet jednotlivých druhů 

daní (z příjmu, DPH, silniční) 
- daňové přiznání 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 
 
 
Průřezová témata: 
Člověk a životní 
prostředí 

28 

- vyhotoví pokladní příjmové a 
výdajové doklady 

- vede pokladní knihu 
- účtuje o pokladně na základě 

příjmových a výdajových 
dokladů 

- účtuje na základě bankovního 
výpisu 

- účtuje o ceninách 
- vedení peněžní deník 
- vede knihu došlých a 

vydaných faktur 
- provede dokladovou 

inventarizaci 
bank. účtů, pohledávek a 
závazků 

- vypočítá výsledek 
hospodaření 

- vypočítá daň z příjmů 
- sestaví přehled majetku a 

závazků 

3.  Daňová evidence 
- pokladna, ceniny 
- peněžní deník 
- kniha pohledávek a závazků 
- uzavření daňové evidence 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

20 

 
- charakteristika principu 

rozvahy 
- aktiva a pasiva 
- rozpis rozvahy do účtů 
- základní změny na 

4.  Základy účetnictví 
- majetek podniku a jeho 

formy 
- zdroje financování majetku 
- rozvaha, rozvahové účty 
- změny rozvahových položek 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

36 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

rozvahových účtech 
- výsledkové účty a změny na 

výsledkových účtech 
- podvojný účetní zápis, obraty 

a zůstatky na účtech 
- syntetická a analytická 

evidence 

- výsledovka a výsledkové 
účty 

- podvojný účetní zápis 
- obraty a zůstatky na účtech 
- třídění účtů, SE a AE 

 

 
- uvede přehled nejtypičtějších 

operací v pokladně 
- vysvětlí princip: peníze na 

cestě 
- základní účtování a vysvětlení 

pojmu cenin 
- účtování na bankovních 

účtech 
- účtování poskytnutí a splácení 

úvěrů 

5.  Účtování krátkodobého FM 
- pokladna 
- peníze na cestě 
- ceniny 
- bankovní účty 
- úvěry 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

12 

 
- vysvětlí princip DPH 
- charakterizuje plátce DPH 
- vysvětlí sazby DPH 
- na příkladech vysvětlí způsob 

výpočtu DPH (daňová 
povinnost a nadměrný 
odpočet) 

- daňové doklady  

6. Účtování DPH 
- podstata DPH 
- Plátce DPH a sazby DPH 
- způsob výpočtu DPH 
- daňové doklady 
- účtování DPH 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

- vypočítá pořizovací cenu 
materiálu 

- orientuje se v procesu 
přijímání zboží a s tím 
související písemné evidence 

- vyhotoví příjemku, výdejku 
- pracuje s dodacími listy 
- vyplní skladní kartu 

 

7.  Účtování zásob 
- členění a oceňování zásob 
- evidence zásob 

 12 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 108 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- charakterizuje a člení DM 
- zatřídí hmotný majetek do 

odpisových skupin 
- vypočítá daňové odpisy 

rovnoměrné a zrychlené 
- počítá oprávky a zůstatkovou 

cenu 
- vyhotoví inventární kartu DM 

hmotného 
 

 
1. Dlouhodobý majetek (DM) 
- členění a oceňování 

dlouhodobého majetku 
- pořizování DM 
- evidence DM 
- vyřazování DM 

 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 

28 

 
- charakteristika a druhy mezd 
- princip odvodu SP a ZP 

 
2. Základní účtování mezd 
- mzda a jednotlivé složky 

 
Mezipředmětové 
vztahy: 

14 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- stanovení zálohy na daň 
z příjmů ze závislé činnosti 

- příklady na výpočet mzdy 
- zúčtovací a výplatní listina 
- zaúčtování mezd 

mezd 
- odvod SP a ZP 
- odvod daně z příjmů ze 

závislé   činnosti 
- výpočet mzdy 
- zúčtovací a výplatní listina a 

ML 
- účtování mezd 

Ekonomika 
 

 
- charakteristika a zařazení 

výrobku 
- předběžná a výsledná 

kalkulace 
- oceňování výrobků na základě 

kalkulačního vzorce 
- příklady na účtování výroby 

výrobků, jejich odvádění na 
sklad a  prodej 

 
3. Základní účtování výrobků 
- pojem výrobek 
- kalkulační vzorec (NV, PVV 

a  výrobky) 
- oceňování výrobků 
- účtování výroby a prodeje 

výrobků 

 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

12 

 
- charakteristika nákladů a 

jejich  specifikace v účt. třídě 
5 

- charakteristika výnosů a jejich    
specifikace v účt. Třídě 6 

- účtování N a V - výsledovka 
-  

 
4. Účtování Nákladů a Výnosů 
- náklady 
- výnosy 
- účtování Nákladů a Výnosů 

 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

10 

 
- uvede přehled nejtypičtějších 

pohledávek a závazků 
- vyhotoví fakturu a zachytí ji 

v knize pohledávek 
- likviduje došlé faktury a 

zachytí je v knize závazků 
- zachytí platby faktur a 

provede jejich párování s 
fakturami 

 
5. Pohledávky a závazky 
- členění pohledávek a 

závazků 
- knihy pohledávek a závazků 

 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

10 

 
- charakteristika kapitálových 

účtů 
- charakteristika dlouhodobých 

záv. 
- účtování no ZK (snížení, 

zvýšení) 
- výsledek hospodaření a jeho 

účtování 
- účet individuálního 

podnikatele 
- účtování rezerv 

 
6. Kapitálové účty a dl. závazky 
- kapitálové účty 
- základní kapitál 
- ostatní složky VK 
- účet individuálního 

podnikatele 
- rezervy 

 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

10 

-  
- proces inventarizace (fyzická 

x   dokladová) 
- operace související s koncem 

ÚO 
- příklad na výpočet výsledku   

hospodaření 
- příklad na výpočet daně a její   

zaúčtování 

- 7. Účetní závěrka 
- inventarizace 
- účetní operace na konci 

účetního  období 
- zjištění výsledku 

hospodaření 
- výpočet daně z příjmů a jeho   

zaúčtování 
- uzavření účtů 

 
Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

24 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 

 
Učební osnova předmětu 

7.9. ADMINISTRATIVA 

Pojetí předmětu 

Cíle 
předmětu: 

Cílem předmětu je rozvoj komunikativních dovedností žáků, zejména písemné 
komunikace v oblastech obchodně-podnikatelské, administrativní a sociální, vytvořit 
a upevnit pracovní návyky – přesnost, pečlivost, zodpovědnost ve vedení písemné 
komunikace.  

Charakteristika 
učiva: 

Nácvik desetiprstové hmatové metody na klávesnici osobního počítače. 
Základní pravidla pro editaci textu. 
E-mailová komunikace s dodavateli a klienty. 
Zpracování písemností a manipulace s nimi. 

Metody a 
formy výuky: 

Výuka probíhá ve specializované počítačové učebně. Pro výuku má každý žák či 
žákyně k dispozici vlastní pracovní stanici. Jsou využívány moderní výukové 
technologie – práce s výukovým programem ATF (All ten fingers) je ve druhém 
pololetí střídána s editací textu v programu WORD. Jsou zařazována cvičení na 
zvyšování rychlosti a přesnosti psaní, soutěže v rychlosti i přesnosti, psaní podle 
diktátu. Výuka směřuje ke svědomitosti a pečlivosti v práci. Po zvládnutí techniky 
psaní aplikují žáci dosaženou dovednost na e-mailovou komunikaci s fiktivními 
dodavateli a klienty, ve vytváření obchodních, právních, personálních a interních 
písemností a osobních dopisů. Různé způsoby jednání si žáci zkouší formou 
scének, které společně poté hodnotí. 

Hodnocení 
žáků: 

Vychází z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk. 
Hodnotí se rychlost i přesnost psaní. Hmatová metoda vyžaduje vyhledávání znaků 
bez použití zraku. Výslednou známkou každého testu je průměrná známka 
z rychlosti a přesnosti psaní. Hodnotí se průběžně kratšími testy  (psaní na čas, 
opisy a diktáty. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení – sledují sami přesnost i rychlost 
svého psaní a porovnávají své výsledky s ostatními žáky. Pro klasifikační stupeň 
Výborný je požadována rychlost psaní 130 úhozů za minutu.  
Dalšími podklady pro hodnocení jsou samostatně zpracované písemnosti. Zde se 
hodnotí zejména normalizovaná úprava písemnosti, věcná a stylistická správnost 
textu.  

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence: 
Kompetence komunikativní – Žáci se vyjadřují přiměřeně účelu jednání v mluvených 
i psaných projevech, vhodně se prezentují, vedou konstruktivní dialog, 
zaznamenávají podstatné myšlenky mluveného projevu. 
Kompetence využívat prostředky IKT – Žáci pracují s prostředky IKT, učí se pravidla 
zpracování textu. 
Odborná kompetence – Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyhotovovali písemnosti podle 
normy, stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně, manipulovali s písemnostmi 
podle stanovených pravidel, ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. 
Průřezová témata: 
Informační a komunikační technologie – Žáci pracují s běžným kancelářským SW, 
vyhledávají potřebné informace na internetu. 
Občan v demokratické společnosti – Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci, 
dialogu, respektu a demokratickému soužití. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- zvládá použití osobního 

počítače pro výuku psaní 
pomocí speciálního softwaru 

1. Použití programu ATF 
- Přihlášení do svého profilu 
- Ukládání textů do svého 

archivu 

Mezipředmětové 
vazby: 
Inf. a kom. 
technologie 
 
Průřezová témata: 
Informační a 
komunikační 
technologie 

2 

- píše na klávesnici 
desetiprstovou hmatovou 
metodou 

- ovládá psaní na střední, dolní 
a horní písmenné řadě 

- ovládá psaní na číselné řadě 
- zařazuje zdravotní cvičení a 

dodržuje správné sezení u 
PC 

2. Nácvik znaků na střední, 
dolní, horní a číselné řadě 

- Klávesnice PC 
- Nácvik psaní na střední 

řadě:  d, f, j, k, a, ů, l, s, g, h 
- Nácvik psaní na horní řadě: 
- u, r, e, i, p, q, o, w, t, z, ú 
- Nácvik psaní na dolní řadě: 
- n, v m, b, c, x, y, čárky, 

tečka, pomlčka 
- Nácvik psaní na číselné 

řadě: 
í, č, á, ř, é, š, ě, ý, ž, háček, 
čárka 

- Nácvik psaní: závorky, 
lomítko, otazník, vykřičník 

- Nácvik psaní: 
- velká písmena, interpunkce 

(tečka, čárka, pomlčka, 
rozdělovací znaménko) 

- Procvičování 
- Ochrana zdraví při práci 

s PC 
- Průběžné testování rychlosti 

a přesnosti psaní 

Mezipředmětové 
vazby: 
Inf. a kom. 
technologie 
 
Průřezová témata: 
Informační a 
komunikační 
technologie 
 

64 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 
2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 54 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- zpracovává písemnosti a 

tabulky a upravuje je podle 
normy 

- manipuluje s písemnými a 
elektronickými dokumenty 
podle stanovených 
pravidel 

1. Zpracování písemností a 
manipulace s nimi 

- normalizovaná úprava 
písemností a adres 

- obchodní, právní, 
personální a interní 
písemnosti, osobní dopisy 

- tabulky 
- manipulace s dokumenty 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Inf. a kom. 
technologie 
Český jazyk a lit.  
Průřezová témata: 
Informační a 
komunikační 
technologie 

27 

- píše s minimem překlepů 
v dostatečné rychlosti a 
vytváří e-maily podle 
základních pravidel 
písemné komunikace 
věcně i formálně správně 

- odesílá a přijímá e-maily 
pomocí poštovního klienta 
Outlook Express 

- procvičuje zpracování 
písemností 

2. Zvyšování rychlosti a 
přesnosti psaní 

- nácvik úpravy textu v e-
mailové komunikaci:  
Přeobjednání klienta e-
mailem 
objednání zboží e-mailem 
nabídka poskytovaných 
služeb e-mailem 
pozvání na 
oslavu/slavnostní otevření/ 

- další písemnosti dle zadání 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Základy 
společenských věd 
Český jazyk a  
literatura 
Průřezová témata: 
 Občan 
v demokratické 
společnosti 

27 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 

 
Učební osnova předmětu 

7.10. PSYCHOLOGIE 

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: V předmětu psychologie se žáci seznámí se základními pojmy psychologie 
osobnosti, vývojové a sociální psychologie i sociologie. Osvojí si základy 
společenského chování, pravidla týmové práce – kooperace, spolupráce, soutěžení, 
naučí se teoretickým zásadám interakce, komunikace a jednání s lidmi. 
Základním cílem předmětu je vést žáky k osvojení principů duševní hygieny v režimu 
práce, učení a odpočinku, aby se péče o duševní zdraví stala součástí hodnotového 
systému jedince. Žáci se naučí aktivně využívat získané poznatky z psychologie při 
jednání s lidmi a při řešení problémů pracovních i osobních. V modelových situacích 
si procvičí schopnosti srozumitelně formulovat požadavky a cíle jednání. 

Charakteristika 
učiva: 

Základními tematickými celky jsou psychologie osobnosti, vývojová a sociální 
psychologie, mezilidské vztahy a sociologie. Výklad jednotlivých pojmů psychologie 
osobnosti vychází z konkrétních vlastností osobnosti žáka, které jsou předpokladem 
jeho úspěšnosti v dané profesi. Stejně tak pojmy sociální psychologie jsou 
vysvětleny variabilně na situacích, s nimiž se žák bude setkávat v praxi. Podle 
odborného zaměření studia je příslušný okruh znalostí z psychologie prohlubován 
zejména pomocí praktických nácviků nebo filmové dokumentace. Při praktickém 
nácviku se dbá nejen na využití poznatků z profesní sféry, ale i z osobního života, 
aby procvičované jevy vycházely ze zkušenosti žáka. Učivo je rozepsáno do obou 
ročníků denního studia. 

Metody a 
formy výuky: 

Při výuce je využíváno moderních strategií výuky, které zvyšují motivaci, efektivitu a 
kvalitu vyučovacího procesu. Vedle tradičních metod (výklad, vy\světlování, učení 
pro zapamatování) se užívá dialogická metoda, diskuze, asertivní komunikace, 
prožitkové učení, týmová práce, projekty a samostatná práce, prostředky ICT, učení 
se textu a ze zkušenosti, samostudium, exkurze, besedy s odborníky z praxe. Žák je 
připravován na celoživotní vzdělávání. 

Hodnocení 
žáků: 

Důraz je kladen na aktivitu, na samostatnost projevu v diskusích, na výstižnost při 
formulaci argumentů a na schopnosti promyslet zadané téma okruhu. Zohledněna je 
týmová spolupráce a celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu. 
Kromě běžných způsobů hodnocení, jako je zkoušení a testování, je žák hodnocen 
na základě plnění samostatných úkolů, na základě prezentace a obhajoby těchto 
řešení. Důraz he kladen na sebekritické hodnocení, porovnávání výsledků 
samotnými žáky. Výchozím dokumentem je klasifikační řád. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Žáci si osvojí dovednosti potřebné k pochopení různých životních situací. Naučí se 
pracovat v týmech, prezentovat své názory a myšlenky, respektovat druhé, 
adekvátně reagovat na kritiku, zpracovávat a využívat dostupné informace, přispí vat 
k vytváření kvalitních mezilidských vztahů, konstruktivně řešit konflikty, uplatnit 
základní myšlenkové operace (dedukci, indukci, abstrakci, analýzu, syntézu, 
srovnávání, tříděn í, konkretizaci, generalizaci), ale i fantazii. Volí vhodné prostředky 
k dosažení svých cílů. 
Psychologie má význačný přínos k přípravě žáka na reálné zaměstnání, případně 
podnikání a vybavuje absolventa znalostmi a dovednostmi pro uplatnění na trhu 
práce nebo při podnikání. 
Komunikativní kompetence – žáci jsou vedeni k používání správné terminologie, 
klasifikaci psychologických dějů, věcně správně a srozumitelnému zpracování 
přiměřeně náročných textů na odborná témata. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- používá a aplikuje základní 

pojmy z psychologie 
- vnímá souvislosti teoretických 

informací s praktickými jevy 
- dokáže začlenit psychologii do 

systému věd, zná vědy 
příbuzné 

1. Úvod do psychologie 
- předmět psychologie, 

základní pojmy psychologie 
v teorii a praxi 

 1 

 
- vysvětlí jednotlivé pojmy, na 

konkrétních příkladech nebo 
vlastních zkušenostech 
objasní teoretické znalosti 

- zná asertivní postupy a 
uplatňuje je v náročných 
životních situacích, 

-  vytvoří vlastní žebříček 
hodnot. 

 

2. Člověk jako individualita 
- lidská osobnost a její rysy 
- psychologické pojetí činnosti 
- temperament a charakter 
- emoce 
- motivace a postoje 
- schopnosti, nadání a talent 
- sebepoznání a sebereflexe 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Inf. a kom. 
technologie 
Český jazyk a lit.  
Průřezová témata: 
Člověk a životní 
prostředí 

2 

 
- ví, v čem spočívá socializace 

člověka 
- zná různé postupy učení 
- orientuje se ve vývojových 

etapách a dovede je 
charakterizovat 

- orientuje se ve vývojových 
zvláštnostech osobnosti 

- posoudí vliv nežádoucích 

3. Člověk a jeho vývoj 
- učení a vývoj člověka 
- socializace a její činitelé 
- vývojové etapy člověka 
- lidské vnímání, paměť, 

myšlení a řeč 
- vývojové zvláštnosti 

osobnosti 
- duševní zdraví osobnosti 
- volný čas 

 5 

Personální a sociální kompetence - žáci jsou vedeni tak, aby dovedli reálně posoudit 
své možnosti, odhadnout následky svého jednání, aby reagovali odpovídajícím 
způsobem na hodnocení své osoby, přijímali a plnili odpovědně zadané úkoly. 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - žáci jsou vedeni 
tak, aby vhodně komunikovali s budoucími zaměstnavateli, prezentovali vhodně svůj 
odborný potenciál. 
Současně rozvíjí používání informačních a komunikačních technologií pro získávání 
informací a jejich následné zpracování při samostatné i kolektivní práci.  
Průřezové téma Člověk v demokratické společnosti se projevuje zejména 
v upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro 
fungování demokracie a multikulturního soužití.  
Téma Člověk a životní prostředí vede k uvědomění si žáka, jaké dopady může mít 
jeho chování na přírodu. Je kladen důraz na pochopení závislosti člověka na 
přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na odpovědnosti člověka 
za zachování udržitelného rozvoje společnosti.  
Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování 
schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních 
technologií a efektivně toho využívat v předmětu psychologie,  
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

skutečností na psychiku 
osobnosti 

- zná základy psychohygieny 
včetně pravidel první pomoci 

- dokáže si vybrat a zdůvodnit 
výběr vhodné formy trávení 
volného času 

 
- ví, kde hledat a aktivně 

vyhledává informace ze 
sociálních institucí 

- je schopen sestavit strategii 
řešení konfliktu a nabídnout 
různé varianty realizace 

- zná význam rodiny a 
příbuzenských vztahů 

- uplatňuje vhodné komunikační 
dovednosti 

4. Život mezi druhými 
- sociální psychologie 
- sociální interakce a jednání 
- sociální instituce a kontrola 
- sociální percepce, 

mezilidské vztahy 
- rodina¨- konflikty a jejich 

zvládání 
- stereotypy a předsudky 
- efektivní komunikace 
- manipulace v komunikaci 

 
 

 
Průřezová témata: 
Občan 
v demokratické 
společnosti 
 

5 

 
- rozliší jednotlivé společenské 

útvary, sociální skupiny 
- zná strukturu společnosti 
- orientuje se v problematice 

nerovného postavení lidí ve 
společnosti (gender) 

- zná typy a osy stratifikace 
- zná rozdílnost mezi elitou a 

celebritami 
- rozliší překážky mobility, 

problémy statusu 
- zná aktuální informace o 

české společnosti 
- chápe význam sociálních 

změn 
- zná termíny industrializace, 

urbanizace, modernizace a 
individualizace 

 

5. Sociologie 
- společnost a společenské 

útvary 
- sociální skupiny 
- struktura společnosti 
- sociální stratifikace a 

nerovnost 
- sociální vrstvy a třídy 
- sociální status a mobilita 
- současná česká společnost 
- sociální změna a moderní 

společnost 
- podoba a funkce sociální 

změny 
- tradiční a moderní 

společnost 

Průřezová témata: 
Občan 
v demokratické 
společnosti 
 

10 

 
- zná předpoklady pracovníka 

pro získání zaměstnání 
- orientuje se v problematice 

nezaměstnanosti 
- soustředí se na význam 

celoživotního vzdělávání 
- zná zásady zvládání 

zátěžových situací 
- na konkrétních příkladech 

připraví a zahájí obchodní 
jednání 

- prezentuje určitou obchodní 
nabídku 

- zná taktiku vyjednávání, 
etická pravidla a asertivní 

6. Člověk ve sféře práce 
- psychologie práce 
- profese, problém 

nezaměstnanosti 
- pracovní výkon, pracovní 

zátěž 
- poruchy duševního zdraví, 

komplexy, vliv stresu 
- režim práce a odpočinku 
- psychologie činnosti 
- pracovník a pracovní 

skupina 
- nároky na osobnost 

vedoucího 
- pracovníka 
- hodnocení pracovníků 

 
Průřezová témata: 
Občan 
v demokratické 
společnosti 
 

10 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

postupy 
- uplatňuje znalosti psychologie 

trhu v obchodním jednání 
- jedná podle zásad 

společenského chování a 
profesního vystupování 

- uplatňuje prostředky verbální 
a neverbální komunikace 

- uplatňuje znalosti 
z psychologie v systému 
práce s lidmi 

 

- Psychologie trhu vedení 
obchodního jednání 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Učební osnova předmětu 

7.11. MATEMATIKA 

Pojetí předmětu  

Cíle 
předmětu: 

Cílem předmětu je zprostředkovat žákům potřebný objem matematických poznatků, 
seznámit je s matematickou terminologií a symbolikou, se základními postupy při 
řešení matematických úloh, rozvíjet jejich logické myšlení, geometrickou 
představivost, schopnost analyzovat text úloh a hledat cestu k řešení. Naučit žáky 
získané poznatky, vědomosti a dovednosti, aplikovat i v rámci jiných učebních 
předmětů, případně v odborné praxi. 

Charakteristika 
učiva: 

Žáci si prohlubují vědomosti z předchozího vzdělávání. Osvojují si vlastnosti 
jednotlivých číselných oborů, provádějí v nich základní početní operace. Pracují 
s algebraickými výrazy. Získané znalosti uplatňují při řešení lineárních rovnic a 
nerovnic.  Využívají práci s daty, odhady, měření a orientaci v prostoru. 

Metody a 
formy výuky: 

Využité metody: 
- výklad, rozhovor, diskuze se současnou demonstrací na příkladech 
- cvičení, zápis a provádění výpočtů, doplňování 
- vyvozování poznatků a jejich aplikace, samostatná práce žáků, skupinová 

práce, učení druhých 
- využívání problémových úloh 
- osvojování poznatků vlastní činností, buď individuální nebo týmové 

Hodnocení 
žáků: 

Ústní zkoušení se zápisem na tabuli 1x za pololetí, písemné zkoušení - hodinové 
písemné práce 2 za pololetí, 4-6 písemných zkoušení v rozsahu 10 až 20 minut. 
Slovní hodnocení je uzavřeno hodnocením numerickým, které je v souladu s 
Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence: 
Personální a sociální kompetence - žáci jsou vedeni k tomu, aby pracovali 
samostatně a v týmu, usilovali o integritu a prosperitu pracovního  
Kompetence k řešení problémů – žáci jsou vedeni k tomu, aby analyzovali problém, 
volili optimální postup řešení, zdůvodnili jej 
Matematická a finanční gramotnost - žáci jsou vedeni k tomu, aby aplikovali základní 
matematické postupy při řešení praktických úkolů, zvolili odpovídající matematické 
postupy a techniky, využívali grafického znázornění, rozuměli matematicky 
vyjádřeným informacím, uměli interpretovat statistické a ekonomické údaje. 
Průřezová témata:  
Občan v demokratické společnosti - snaha o rozvoj osobnosti žáků. 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 132 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- provádí aritmetické operace 

ve všech číselných oborech 
- rozkládá čísla složená 
- užívá pojem dělitelnosti, 

znaky dělitelnosti 
- zařadí číslo do číselného 

oboru 
-  řešit praktické úlohy na 

procenta a řeší trojčlenku 
- určí absolutní hodnotu a 

chápat geometrický význam 
- provádí početní operace 

s mocninami a odmocninami 

1. Číselné obory 
- číselné množiny 
- operace s čísly a výrazy 
- orientace na číselné ose 
- prvočíslo, číslo složené 
- největší společný dělitel, 

nejmenší společný násobek 
- absolutní hodnota 
- procentový počet, trojčlenka 
- intervaly, mocniny, 

odmocniny 
 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
Účetnictví 

18 

- určí hodnotu výrazu 
- provádí početní operace i s 

lomenými výrazy 
- určí definiční obor lomeného 

výrazu 

2. Algebraické výrazy 
- algebraický výraz, 

mnohočlen, lomený výraz, 
výrazy s mocninami a 
odmocninami 

 

 19 

- řeší lineární rovnice o jedné 
neznámé 

- vyjádří neznámou ze vzorce 
- řeší lineární rovnice při řešení 

slovní úlohy 
- stanoví definiční obor rovnice 
- řeší lineární nerovnice 

s jednou neznámou  

3. Rovnice a nerovnice 
- lineární rovnice  
- rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 
- lineární nerovnice s jednou 

neznámou  
 

 15 

- řeší početně i graficky 
soustavu 2 lineárních rovnic o 
2 neznámých, příp. 3 
lineárních rovnic o 3 
neznámých, slovní úlohy 

4. Soustavy lineárních rovnic a  
    nerovnic 
 

   10 

- řeší úplné i neúplné 
kvadratické rovnice 

5. Kvadratické rovnice a 
nerovnice 
 

 14 

- používá s porozuměním 
pojmy: definiční obor, obor 
hodnot, hodnota funkce 
v bodě, graf funkce 

-  sestrojí graf jednoduchých 
funkcí 

 

6. Funkce 
- základní pojmy - definice 

funkce, definiční obor, obor 
hodnot, graf funkce, 
vlastnosti funkce 

- lineární funkce 
- kvadratická funkce 
- racionální, lomená a 

mocninná funkce 

 18 

- objasní geometrický význam 
koeficientů v jednotlivých 
typech funkcí 

- načrtává grafy funkcí 
- určuje základní vlastnosti 

funkcí 

7. Exponenciální a logaritmická  
    funkce 

 11 

- užívá pojmů úhel, stupňová 
míra, oblouková míra 

- definuje goniometrické funkce 

8. Goniometrické funkce 
- orientovaný úhel, 

goniometrické funkce 

 15 
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v pravoúhlém trojúhelníku 
- graficky znázorní funkce 

v jednotkové kružnici 
- určí definiční obory funkcí 

ostrého a obecného úhlu 
- stupňová oblouková míra 
- goniometrické funkce 

v pravoúhlém trojúhelníku 
- definiční obor, obor hodnot, 

graf 
- jednotková kružnice 

 
- správně užívá pojmy 
- popíše polohové a metrické 

vztahy mezi geometrickými 
útvary (rovnoběžnost, 
kolmost, vzdálenost) 

- využívá poznatků o 
množinách 

- vypočítá obsah a obvod 
jednotlivých tvarů 

9. Rovinné útvary a poznatky 
- bod, přímka, polopřímka, 

rovina, polorovina, úsečka, 
úhly 

- vztahy mezi základními 
útvary, jejich vlastnosti 

- trojúhelníky, trigonometrie 
pravoúhlého trojúhelníku a 
obecného trojúhelníku 
(sinova, cosinova věta) 

 12 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník: 4 hodiny týdně, celkem 108 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- využívá Pythagorovu větu 
- řeší praktické úlohy 
- rozlišit základní druhy 

čtyřúhelníků, popsat a 
správně užít jejich vlastnosti 

- rozlišit pojmy u kružnice, 
kruhu 

1. Rovinné útvary a poznatky 
- mnohoúhelníky, tj. 

čtyřúhelníky, základní 
vlastnosti pravidelných 
mnohoúhelníků 

- kružnice, kruh: vlastnosti, 
základní úlohy 

 

   16 

- charakterizuje jednotlivá 
tělesa 

- vypočítá jejich objem, povrch 
- využívá poznatků o tělesech 

v praktických úlohách 

2. Stereometrie 
- krychle, kvádr, n-boký 

hranol, rotační válec, jehlan, 
rotační kužel, komolý jehlan 
a kužel, koule a její části 

 22 

- umísťuje bod, vektor do 
kartézské soustavy souřadnic 

- určuje vzdálenost bodů a 
souřadnice středů úsečky 

- provádí početní operace 
s vektory, grafické znázornění 

- určuje parametrické vyjádření 
přímky, obecnou rovnici 
přímky a směrnicový tvar 
rovnice přímky v rovině 

3. Analytická geometrie 
v rovině 
- vektory 
- přímka a její analytické 

vyjádření: vzájemná poloha 
přímky a bodu, vzdálenost 
bodu od přímky, vzájemná 
poloha přímek, úhel vektoru, 
skalární součin vektoru 

 24 

- určuje aritmetickou 
posloupnost a vysvětlí 
význam diference 

- určuje geometrickou 
posloupnost a vysvětlí 
význam kvocientu 

- užívá základní vzorce pro 
aritmetickou a geometrickou 
posloupnost 

4. Posloupnosti 
- aritmetická posloupnost 
- geometrická posloupnost 
- úlohy z praxe 

 24 
 
 

- rozpozná variace, permutace, 
kombinace bez opakování 

- počítá s faktoriály a 
kombinačními čísly 

5. Základní poznatky 
z kombinatoriky a 
pravděpodobnosti 
- variace, permutace, 

   10 
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- užívá pojmy: náhodný pokus, 
náhodný jev, opačný jev, 
nemožný jev a jistý jev 

kombinace bez opakování, 
faktoriál 

- náhodný pokus, náhodný 
jev, opačný jev, nemožný 
jev, jistý jev 

- určuje charakteristiky polohy 
- sestavuje tabulku četností 
- vysvětluje a používá pojmy 

soubor 
- vyhledává a vyhodnocuje 

statistická data 

6. Základní poznatky ze 
statistiky 
- aritmetický průměr medián, 

modus 
- tabulka četnosti 
- statistický soubor 
- data v grafech a tabulkách 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 

  12 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019  
 

Učební osnova předmětu 

7.12. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a 
komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Tyto dovednosti žáci mohou 
využívat i po ukončení studia k dalšímu profesnímu růstu.  

Charakteristika 
učiva: 

Vzdělávání navazuje na znalosti a dovednosti, které žáci získali v předchozím 
vzdělávání. Obsahem učiva je zejména používání operačního systému, 
kancelářského softwaru, práce s databází, počítačovou grafikou, internetem jako 
zdrojem informací ale i prostředkem komunikace. Učivo tohoto předmětu také 
prohlubuje a upevňuje znalosti hardwarového i softwarového vybavení počítačů.  
Z aplikačního programového vybavení se v 1. ročníku učivo zaměřuje na vytváření 
dokumentů v textovém procesoru MS WORD a základy práce v grafickém 
programu ZONER CALLISTO. Učí používat webové stránky Internetu 
k vyhledávání informací a jejich dalšímu zpracování v textových a grafických 
výstupech. Učí používat komunikaci pomocí Internetu. Součástí učiva je i používání 
programů pro výuku odborných předmětů a zdokonalování jazykových znalostí. 
Vytvářejí tabulky a grafy v aplikaci MS EXCEL. Používají EXCEL také pro správu 
jednoduché databáze. Vytvářejí odborné prezentace v programu MS 
POWERPOINT, které prezentují před třídou. 
Ve 2. ročníku se žáci učí principy práce v počítačové síti, seznamují se s ostatními 
druhy kancelářského aplikačního softwaru. V programu MS WORD navazují na 
získané dovednosti z 1. ročníku a vytvářejí hromadnou korespondenci, používají 
makra k usnadnění práce, pracují se šablonami. Kreslí složitější vektorové obrázky 
v programu ZONER CALLISTO a pracují s rastrovou grafikou v programu ZONER 
PHOTO STUDIO. Provádí základní úpravy digitální fotografie a retušování 
fotografií. Vytvářejí a spravují databázi klientů v programu MS ACCESS. Propojují 
jednotlivé aplikace MS OFFICE mezi sebou. Vyhledávají informace do svých 
projektů na webových stránkách. Komunikují pomocí internetových služeb. 

Metody a 
formy výuky: 

Výuka probíhá ve specializované počítačové učebně. Pro výuku má každý žák či 
žákyně k dispozici vlastní pracovní stanici. Jsou využívány moderní výukové 
technologie. Metoda výkladu je vždy doplňována vlastním procvičením učiva. Do 
výuky jsou zařazovány kratší projekty, které vyžadují a podporují tvořivý přístup 
žáků a žákyň. Výstupy těchto projektů odpovídají zaměření oboru vzdělání. Další 
používanou metodou je práce s manuály, která připravuje žáky na samostatné 
zvládání práce s novými softwarovými produkty i po ukončení studia. Výuka práce 
s textovým procesorem je rozdělena na části tak, aby učivo bylo vyučováno od 
jednoduššího k náročnějšímu. Studium končí rozsáhlejší samostatnou prací, která 
ověřuje dosažené znalosti a dovednosti práce s aplikačními programy a jejich 
propojování. 

Hodnocení 
žáků: 

Znalosti a dovednosti jsou prověřovány praktickými úkoly a jsou hodnoceny 
známkou v souladu s Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ 
Vimperk. V průběhu studia vytváří žáci své projekty. V 1. ročníku je hodnocena 1. 
část projektu, která obsahuje např. leták, pozvánku, ceník, atd. Samostatně je 
hodnocena tvorba odborné prezentace. Ve  2. ročníku je hodnocena 2. část 
projektu, která obsahuje např. vzory obchodních a osobních dopisů, ukázku 
hromadné korespondence, vizitku, logo, plakát. Samostatně je hodnocena tvorba 
databáze. 
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Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence: 
Komunikativní kompetence – žáci komunikují pomocí internetových služeb, 
vytvářejí na počítači obsahově i formálně správné dokumenty, obchodní i osobní 
písemnosti. 
Sociální a personální kompetence – žáci řeší týmové úkoly a dokáží prezentovat 
výsledky své práce před kolektivem 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – žáci mohou prezentovat 
výsledky své práce, zodpovídají za svou práci 
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií - žáci 
dokáží využívat prostředky ICT k získávání a zpracovávání informací a využívají je 
pro svůj praktický život i pro zdokonalení se v učivu ostatních vyučovacích 
předmětů. 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti – Žáci se seznamují s klady i riziky práce 
s počítačem a práce na Internetu (problém licencí, virů, cenzury, osobní 
odpovědnosti), formulují své názory a postoje. 
Člověk a životní prostředí – žáci pracují s informacemi o významu životního 
prostředí a důležitosti větší ochrany životního prostředí. 
Informační a komunikační technologie – žáci řeší praktické úkoly, kterými se 
připravují na svou odbornou praxi i na osobní život i na přijímání novinek v oblasti 
informačních technologií. 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 1 hodina týdně, celkem 33 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- nastaví Outlook Express a 

domovskou stránku ve svém 
profilu 

- Žáci a žákyně: 
- popíší schéma práce počítače 
- charakterizuje jednotlivé části 

osobního počítače a jeho 
periferní zařízení 

- zjistí údaje o procesoru a 
pamětech svého počítače, 
kapacitu paměti RAM a volné 
místo na pevném disku 

- charakterizuje záznamová 
média 

- seznámí se s různými 
programovými vybaveními 

- používá hesla, antivirové 
programy, zálohuje data 

- respektuje autorská práva 
- dodržuje zásady bezpečnosti 

a práce s počítačem 

1. Přidělení uživatelských jmen 
a hesel a nastavení 
poštovního klienta a 
internetu ve vlastním profilu 

2. Práce s počítačem 
- Hardware, software, osobní 

počítač, principy fungování 
- Základní části počítače 
- Periferní zařízení počítače 
- Záznamová média  
- Základní a aplikační 

programové vybavení 
- Zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrana před 
zničením 

- Ochrana autorských práv 
Zásady práce s počítačem 

 
 

Matematika 
 
Informační a 
komunikační 
technologie 

1 

 
- vysvětlí rozdíl mezi textovým a 

grafickým režimem 
- vyjmenuje současné operační 

systémy 
- orientuje se ve stromové 

struktuře složek 
- rozpozná základní typy 

souborů, umí určit vlastnosti 

3. Operační systémy 
- Textový a grafický režim 
- Druhy operačních systémů 
- Další pojmy – ikona, 

multitasking, bootování 
- Uspořádání dat na disku 
- Základní typy souborů 
- Vlastnosti souboru, atributy 
- Konfigurace operačního 

 1 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

souboru a nastavit atributy 
- na základní úrovni konfiguruje 

operační systém 
- spustí konkrétní program 
- pracuje s průzkumníkem 
- vytvoří novou složku, zástupce 

pro spuštění programu 
- přejmenovává, kopíruje, 

přesunuje, maže soubory 
- umí obnovit data z koše, disku 
- za pomoci manuálu a 

nápovědy má předpoklady 
používat nové aplikace 

systému 
- Pracovní plocha 
- Okno 
- Spuštění programu 
- Průzkumník 
- Vytvoření složky, zástupce 
- Označování více objektů 

najednou 
- Přejmenování a smazání 

objektu 
- Kopírování a přesun souborů 

a složek, práce se schránkou 
- Koš, obnova dat 
- Nápověda, manuál 

 

 
- vytváří a formátuje texty podle 

základních typografických 
pravidel a konvencí 

- používá a vytváří styly 
- vytváří číslované seznamy 
- vytváří tabulky 
- vkládá objekty do textu 
- pracuje s panelem Kreslení – 

vkládá objekty, kreslí 
jednoduché obrázky 

- upraví stránky, vloží záhlaví a 
zápatí, čísluje stránky 

- tiskne výstupy 

4. Textový editor MS WORD – 1. 
část 
- Ukládání a otevírání souboru  
- Editace textu – pravidla 
- Formátování textu  
- Styly, vlastní styl  
- Víceúrovňové číslování 
- Tabulátory 
- Tabulky  
- Práce s obrázkem 
- Kreslení  
- Ohraničení a stínování 

Záhlaví a zápatí, číslování 
stránek 
 

- Projekt – 1. část (leták, 
pozvánka, ceník, …) 
 

Písemná 
komunikace 

7 

 
- vytváří jednoduché obrázky 
- export do jiného formátu 
- tiskne výstupy 

5. Počítačová grafika – 1. část 
- ZONER CALLISTO  - 

seznámení s programem – 
nástroje, možnosti zobrazení 

- Hladiny 
- Seskupování 
- Samostatná tvorba  

 

 5 

 
- vyhledává požadované 

informace, hodnotí je, třídí a 
zpracovává 

- správně interpretuje získané 
informace 

- respektuje platné etické a 
právní normy 

- používá ke komunikaci e-mail 
- ukládá kontakty 
- získané informace zpracovává 

v textovém dokumentu a 
odesílá jako přílohu e-mailu 

 
 

6. INTERNET 
- Způsoby připojení 
- Internetový prohlížeč 
- Způsoby vyhledávání 

informací 
- Ukládání dat z internetu 
- Elektronická komunikace 

 
 

Písemná 
komunikace 

2 



Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 ŠVP Podnikání 

Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

 

 - 88 - 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Mezipředmětové 
vztahy a 

průřezová 
témata 

Počet 
hodin 

 
 

- zná základní principy správné 
prezentace 

- používá nástroje pro tvorbu 
prezentací na základní 
uživatelské úrovni 

- vkládá do prezentace objekty 
z jiných aplikací 

- exportuje prezentaci do jiných 
formátů 

7. Prezentační program MS 
POWERPOINT 
- Pravidla tvorby prezentace 
- Vložení snímků, šablony 

návrhu 
- Rozvržení snímku 
- Vložení textových polí a 

objektů (tabulky, grafu, 
zvuku, videa, odkazů) 

- Animace 
- Přesuny pořadí snímku 
- Přechod snímků 
- Automatické promítání, 

časování 
- Export do jiného formátu 
- Projekt „Představuji Vám“ -  

tvorba a předvedení 
prezentace před třídou 
 

 8 

 
 

- chápe využití tabulkového 
kalkulátoru 

- vkládá data různých typů a 
nastavuje jejich formát 

- edituje, vyhledává, třídí data 
pomocí filtrů 

- tvoří vzorce a používá funkce 
pro výpočty v tabulkách 

- zná použití tabulkového 
kalkulátoru pro správu malé 
databáze 

- volí vhodné typy grafů 
- vytváří a upravuje grafy 
- používá připravené šablony – 

vystaví fakturu za zboží 

8. Tabulkový procesor 
Microsoft EXCEL 
- Otevření, uložení sešitu 
- Práce s listy – kopírování, 

přesun, mazání, grafická 
úprava a formáty buněk - 
editace buněk, operátory, 
základní operace 

- Absolutní a relativní 
adresování buněk Řazení, 
filtry  

- Podmíněné formátování  
- Vzorce, vkládání funkcí 
- Kontingenční tabulky  
- Databáze v Excelu 
- Řady 
- Grafy 
- Práce se šablonou – např. 

faktury 
- Finanční funkce  
- Samostatná práce (Tabulka 

a graf) 
 

 9 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník 1 hodina týdně, celkem 27 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- chápe specifika práce v síti 
- charakterizuje sítě LAN, 

MAN, WAN 
- popíše výhody a nevýhody 

sítí bus a star 
- vysvětlí rozdíl mezi sítí peer-

to-peer a klient-server 
- popíše práva klientů sítě 

(administrátor, uživatel) a 
způsob přihlašování do sítě 

1. Druhy počítačových sítí 
- Počítačové sítě podle 

velikosti 
- Topologie sítí 
- Koncepce sítí 
- Klient 
- Server 
- Pracovní stanice 
- Profily 
- Uživatelské účty 
- Zvyšování rychlosti a 

přesnosti psaní 
desetiprstovou metodou 

Písemná 
komunikace 
 
Informační a 
komunikační 
technologie 

1 

- vyjmenuje druhy softwaru 
podle účelu i licence 

- vyjmenuje základní aplikační 
programová vybavení 

- dokáže nainstalovat a 
aktualizovat program 

- vybírá a používá vhodné 
programové vybavení pro 
řešení konkrétních úkolů 

 
 
 

- zná základní druhy virů, 
prohlíží paměti PC pomocí 
antivirového programu 

2. Druhy software 
- Označení a verze programu 
- Druhy podle účelu 
- Druhy podle autorských 

práv 
- Ochrana autorských práv 
- Instalace programu 
- Lokalizace programu 
- Aktualizace programu 
- Ukázky použití výukových 

programů pro odborné 
předměty, český jazyk a cizí 
jazyky aj. 

3. Počítačové viry a antivirová 
ochrana 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vytváří jednoduchá makra a 
dokáže je spustit 

- píše obchodní a osobní 
korespondenci podle platné 
normy 

- používá a vytváří šablony 
- píše hromadnou 

korespondenci s fiktivními 
dodavateli a klientkami 

- tiskne výstupy 

4. Textový editor MS WORD – 2. 
část 
- Práce se šablonou 
- Makra 
- Kontrola pravopisu 
- Obchodní dopisy 
- Osobní dopisy 
- Hromadná korespondence – 

propojení dopisů s datovými 
soubory adres 

- Tisk výstupů – samostatný 
projekt (2. část projektu – 
obchodní dopisy, hromadná 
korespondence, …) 

Písemná 
komunikace 

4 

- charakterizuje rastrovou i 
vektorovou grafiku 

- upravuje digitální fotografie 
- vytváří galerie 
- vytváří složitější obrázky a 

exportuje do formátů 
vhodných pro publikování na 
webových stránkách 

- tvoří vizitky a letáky pro svůj 
fiktivní kosmetický salon 

- tiskne výstupy 
- publikuje je na webu (pomocí 

5. Počítačová grafika – 2. část 
- Rastrová a vektorová 

grafika 
- Běžné grafické formáty 
- Software pro rastrovou a 

vektorovou grafiku 
- ZONER PHOTO STUDIO – 

program pro úpravu 
digitálních fotografií 

- Základní úpravy fotografií 
(expozice, horizont, redukce 
červených očí, retušování, 

 10 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

blogu) 
 

změna velikosti) 
- Vytváření šablon, galerií 
- Samostatná práce – úprava 

fotografií 
- ZONER CALLISTO – 2. část 
- Kresba složitějších 

vektorových obrázků 
s pomocí vodících linek, 
logických operací, hladin 

- Export do jiných formátů 
(2. část projektu – tvorba 
loga, vizitek, plakátů, letáků 
(firma) 

- vysvětlí pojem databáze a 
související pojmy, použití 
databází 

- pracuje s databázovým 
softwarem na základní 
uživatelské úrovni 

- vytvoří jednoduchou databázi 
o dvou tabulkách, nastaví 
relace 

- třídí a filtruje databázi 
- vytváří vstupní formulář a 

výstupní sestavu, kterou 
vytiskne 

- propojí databázi s textovým 
dokumentem 

6. Program pro tvorbu a správu 
databáze MS ACCESS 
- Pojem databáze, záznam, 

položka 
- Struktura databáze 
- Oblast použití databází 
- Návrh databáze 

zaměstnanců firmy 
- Editace dat tabulek 
- Nastavení relací 
- Dotaz 
- Formulář 
- Sestava 
- Projekt  - vytvoření vlastní 

databáze (firma) 

 5 

- efektivně vyhledává 
informace na webových 
stránkách 

- analyzuje, vyhodnocuje, 
ukládá informace a dále je 
zpracovává 

- komunikuje pomocí dalších 
prostředků Internetu 

7. Internet – pokročilé  
- vyhledávání informací, 

filtrování 
- Další prostředky 

komunikace – ICQ, CHAT, 
SKYPE a další sociální sítě 

 2 

- vytváří hromadnou 
korespondenci, tabulky a 
grafů v aplikaci MS Word 

- propojí hypertextovým 
odkazem (na soubor, list, 
www,…) 

- přesunuje nebo kopíruje mezi 
aplikacemi 

- převádí text na tabulku a 
opačně seznam v aplikaci MS 
Excel jako zdroj databáze MS 
Access přidání jmen adres 
aplikace MS Excel do 
seznamu kontaktů aplikace 
MS Outlook export nebo 
import textových souborů dat 
s oddělovači údajů do tabulek 

8. Spolupráce aplikací MS 
OFFICE 
-  Projekt „Firma“ 

 
 
 
 

Ekonomika 
Člověk a svět 
práce 

3 
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Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání 
Název RVP: 64-41-L/51 Podnikání 
Název ŠVP: Podnikání 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní studium 
Datum platnosti: od 1. 9. 2019 

Učební osnova předmětu 

7.13. EKONOMICKÁ PRAXE 

Pojetí předmětu 

Cíle předmětu: Rozvinutí praktických dovedností žáků v oblasti účetnictví, ekonomiky, práva, 
marketingu, managementu.  

Charakteristika 
učiva: 

Učivo vychází z RVP z oblasti ekonomika a právo, účetnictví a daně, písemná a 
ústní komunikace.  
Žáci si založí fiktivní firmu, vedou ji, zpracovávají účetnictví, daňovou evidenci 
v počítačovém programu, vedou veškerou dokumentaci spojenou s chodem firmy. 
Zpracovávají prezentaci samostatné práce – např. podnikatelský záměr. 

Metody a 
formy výuky: 

Základem výuky je výklad, řízená diskuze, práce ve skupinách a samostatná práce. 
V úvodních hodinách převažuje výkladová forma výuky. V další části výuky žáci 
pracují převážně ve skupinách nebo samostatně. Každá skupina pod vedením 
vyučujícího zřizuje a provozuje svou firmu, která obchoduje s ostatními ve třídě. Žáci 
řeší modelové situace, diskutují o možnostech řešení a obhajují svá rozhodnutí. 

Hodnocení 
žáků: 

Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý rok, a to slovně i numericky. Základem 
hodnocení je správné používání osvojených pojmů při argumentaci, zvládnutí 
principů založení firmy, pracovně-právních vztahů, mzdové agendy, vedení daňové 
evidence, účetnictví, pomocné evidence. Převažuje písemné zkoušení z probraného 
učiva. Součástí hodnocení je i hodnocení aktivního přístupu k plnění zadaných 
úkolů. Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků SŠ a ZŠ Vimperk. 

Přínos 
předmětu pro 
rozvoj 
klíčových 
kompetencí a 
průřezových 
témat 

Klíčové kompetence: 
Komunikativní kompetence-žáci jsou schopni se přiměřeně vyjádřit k účelu jednání a 
v uvedených komunikačních situacích formulují své myšlenky srozumitelně a 
souvisle, jsou schopni aktivně diskutovat s vrstevníky, porozumět sdělení druhých a 
respektovat jejich názory 
Personální a sociální kompetence - žáci pracují ve skupině, společně se podílí na 
realizaci úkolu, zodpovědně plní zadané úkoly, učí se přispívat k vytváření vstřícných 
mezilidských vztahů 
Kompetence k řešení problémů – žáci určují příčiny problému, volí optimální postup 
řešení, při řešení spolupracují s ostatními spolužáky. 
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání – získané praktické znalosti 
z tohoto předmětu jsou potřebné pro úspěšné podnikání a předpokladem k získání 
vhodného pracovního místa. 
Odborné kompetence – žáci jsou vedeni k tomu, aby samostatně zodpovědně 
zpracovávali agendu spojenou se založením a provozem firmy, vyhledávali potřebné 
informace, zpracovávali je a následně využívali při řešení problémů. 
Průřezová témata: 
Člověk v demokratické společnosti- žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni 
odolávat myšlenkové manipulaci, dovedli jednat s lidmi, diskutovat, hledat 
kompromisní řešení, orientovat se v tržním prostředí regionu, využívat mediální 
informace a kriticky je hodnotit; 
Informační a komunikační technologie - žák používá základní a aplikační 
programové vybavení, pracuje s internetovými zdroji 
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Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
1. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 66 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- zpracuje podnikatelský záměr 
- vyplní formulář CRM a založí 

tím 
vlastní firmu 

- charakterizuje současnou 
situaci na trhu práce 

- vyjmenuje způsoby získání 
zaměstnanců 

- zdůvodní kritéria pro výběrové 
řízení na nového 
zaměstnance 

1. Úvod do podnikání 
 
- Založení firmy 
- Vyplnění formuláře JRF 
- Výběr zaměstnance 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
Marketing 
 Právo 
 
 
    

6 

- vyplňuje a následně 
shromažďuje a organizuje 
veškeré tiskopisy firmy   

- eviduje zadané účetní případy 
- vystavuje potřebné doklady 
- pracuje se SW pro daňovou 

evidenci 
- vystavuje výdajové a příjmové 

doklady v programu 
- vystavuje faktury vydané pro 

firmy svých spolužáků 
- vyplňuje a následně 

shromažďuje a organizuje 
veškeré tiskopisy firmy   

- eviduje zadané účetní případy 
- vystavuje potřebné doklady 
- pracuje se SW pro daňovou 

evidenci 
- vystavuje výdajové a příjmové 

doklady v programu 
- vystavuje faktury vydané pro 

firmy svých spolužáků 
- vede knihu závazků a 

pohledávek 
- eviduje pohyby na bankovním 

účtu, bankovní výpisy 
- rozlišuje druhy příjmů a výdajů 
- vede peněžní deník firmy 
- vyhotoví inventární kartu 

majetku, vypočítá odpisy 
majetku 

- vypočítá základ daně 
- vyplní daňové přiznání k dani 

z příjmu, silniční dani 
- vyhotoví roční přehled příjmů 

a výdajů pro stanovení výše 
zdravotního a sociálního 
pojištění OSVČ 

 

2.  Zpracování DEV na PC 
- Účetní program pro DEV 
- Základní údaje firmy 
- Pokladna 
- Fakturace 
- Knihy závazků a pohledávek 
- Bankovní účet 
- Peněžní deník 
- Evidence majetku 
- Mzdová evidence 
- Zdravotní a sociální pojištění 

individuálního podnikatele 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
Účetnictví 
 

24 

- pracuje se SW pro podvojné 
účetnictví 

- účtuje zadané účetní případy 

3. Účetnictví na PC 
- Pokladna 
- Fakturace 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 

36 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

- vede knihu pohledávek a 
závazků 

- vystaví skladní karty materiálu 
a zásob 

- Knihy závazků a pohledávek  
- Bankovní účet 
- Evidence zásob a materiálu 

 

Účetnictví 
 

 
Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  
 
2. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 54 hodin 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 
Mezipředmětové 

vztahy a 
průřezová témata 

Počet 
hodin 

Žák: 
- pracuje s účetním SW pro 

podvojné účetnictví 
- zpracovává, vystavuje a 

kontroluje základní účetní 
doklady vztahující se k 
majetku, pokladně, 
bankovnímu účtu a fakturaci 
firmy  

- vystaví karty majetku, nastaví 
odpisy majetku, účtuje o 
prodeji a inventarizačních 
rozdílech zjištěných při 
inventarizaci 

1. Účetnictví – opakování z 1. 
ročníku  
- Pokladna 
- Faktury  
- Knihy závazků a pohledávek  
- Bankovní účet 

Nově 
- Majetek 

 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
Účetnictví 
 

16 

- přijme pracovníka a vykoná 
administrativní úkony spojené 
s přijetím prvního pracovníka 

- vyplňuje tiskopisy v oblasti 
PPV  

- počítá čistou mzdu 
zaměstnance 

- vysvětlí rozdíly mezi 
zálohovou daní a srážkovou 
daní 

- vypočítá minimum, které se 
nesmí strhnout ze mzdy při 
exekuci a osobním bankrotu 

- používá insolvenční zákon  
- uvědomí si nutnost SP a 

spoření na důchod 
- vypočítá ZP a SP za 

zaměstnance a 
zaměstnavatele 

- vyplňuje tiskopisy související 
se zdravotním a sociálním poj. 

- vypočítá náhrady mzdy 
hrazené zaměstnavatelem v 
době nemoci 

- provádí vyúčtování pracovní 
cesty zaměstnance 

- počítá HM a ČM při používání 
služebního vozidla 

2. Pracovně právní vztahy,   
    mzdová agenda 
- Pracovní smlouvy 
- Dohody 
- Výpověď 
- Výpočet mezd 
- Roční zúčtování mezd 
- Zápočtový list 
- Srážky ze mzdy 
- Exekuce na mzdy 
- Osobní bankrot 
- Evidenční list důchodového 

pojištění 
- Odvod ZP a SP 
- Nemocenské dávky 
- Pracovní cesty zaměstnanců 
- Použití služebního vozidla 

pro zaměstnance 
 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
 

16 

- zaúčtuje zadané účetní 
případy  

- vypracuje účetní závěrku 
- vypočítá HV, zaúčtuje daň z 

3. Účetnictví 
- Náklady a výnosy 
- Kapitálové účty 
- Uzavření účetnictví 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
Účetnictví 

20 
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příjmů 
- navrhne rozdělení HV  
- vyplní daňové přiznání k dani 

z příjmu právnických osob 
 
 

- Zpracování účetní závěrky - 
rozvaha, výsledovka, příloha  

- Inventarizace – fyzická x 
dokladová 

- HV firmy, daň z příjmů, 
daňové přiznání 

- počítá ŽM rodiny dle zadání 
- počítá nárok na sociální dávky 

 v závislosti na ŽM 

4. Životní minimum, dávky  
    státní sociální podpory 
- Částky životního minima 
- Sociální dávky 

Mezipředmětové 
vztahy: 
Ekonomika 
 

2 

 
 
 
 

 


