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1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název a adresa školy: 

Integrovaná střední škola 
hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram 
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I 
Zřizovatel: 

Středočeský kraj 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Název školního vzdělávacího programu:  

Podnikání 
Kód a název oboru vzdělání: 

64-41-L/51 Podnikání  
Stupeň poskytovaného vzdělání: 

střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Délka a forma vzdělávání: 

2 roky, denní studium 
Jméno ředitele: 

Ing. Marcela Hodková 
Kontakty pro komunikaci se školou: 
Ing. Marcela Hodková 
tel.: 318 623 742 
fax: 318 626 007 
e-mail: iss@pbm.czn.cz 
www: iss.pb.cz 
Platnost ŠVP: 
od 1. 9. 2013 
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2. PROFIL ABSOLVENTA 
 
Název a adresa školy: ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, Příbram I. 
Zřizovatel: Středočeský kraj 
Název ŠVP: Podnikání 
Kód a název oboru vzdělání: 64–41-L/51 Podnikání 
Forma studia: denní 
Délka studia: 2 roky 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2013 
 
Profesní uplatnění absolventa 
Absolvent po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky získává ekonomické vzdělání 
se zaměřením na podnikání, orientuje se v marketingu a managementu podniku, dokáže zabezpečit 
základní ekonomické, provozně - ekonomické, obchodní, správní a administrativní činnosti v podnicích 
všech právních forem a v ostatních organizacích. Má předpoklady pro uplatnění na úrovni středního 
managementu a rovněž k rozvoji vlastních podnikatelských aktivit především v profesní oblasti, pro 
kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. 
Absolvent je schopen vykonávat manažerské a marketingové činnosti v podniku, činnosti spojené 
s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního 
hospodaření podniku jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené 
se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. 
Absolventi školy mají možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy 
a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, účetnictví, 
daňová politika, atd.). 
Příklady uplatnění absolventa v praxi: odborný provozní a řídící pracovník v nižších a středních 
článcích struktury řízení v podnicích, samostatný podnikatel, administrativní pracovník, asistent – 
ředitele, ekonoma…, účetní asistent, obchodní zástupce, organizační pracovník, mzdový referent, 
personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. 
 
Kompetence absolventa 
Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené 
vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence. 
 
Klíčové kompetence 
Absolvent je schopen: 
- soustavně a samostatně se vzdělávat, efektivně se učit a pracovat 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání, ovládat různé metody 
     učení a užívat osobní strategie učení 
- získávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti 

a prostředky k učení, využívat různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané 
znalosti a zkušenosti v práci i v životě 

- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 
učení od jiných lidí, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí  

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

- mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce 
- jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 

prezentovat sebe i svoji odbornost 
- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání 
- stanovovat si cíle a priority podle osobních schopností, zájmové a pracovní orientace v životě 
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně 

ovlivňovat 
- podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu 

k lidem z různých sociálních prostředí 
- spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet na realizaci společných pracovních i jiných 

činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu 
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- vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého 
životního stylu 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací, 

využívat vhodné prostředky online a offline komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů a 
dále je zpracovávat 

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 
přistupovat k získaným informacím 

- samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy 
- pojmenovat a analyzovat vzniklý problém, určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho 

řešení, navrhnout způsob řešení, zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup 
řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění 
jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, 
vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty 

- vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem 
odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí 

- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 
- zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném 

prostředí 
- využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii 

a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) 
- aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně 

pracovních 
- rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje 
- zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, 

být finančně gramotní 
- orientovat se v problematice peněz a cen, vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy 

finančních aktiv i závazků 
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot 

demokracie 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu 
- uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin 

a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití 
- zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a kriticky přistupovat k realitě 
- chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, 

uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života 
a zdraví ostatních 

- vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací. 
 
Odborné kompetence 
Absolvent je schopen: 
- provádět administrativní činnosti 
- provádět základní podnikové činnosti 
- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
- usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků, služeb 
- jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 
-  
Délka a forma vzdělávání 
- 2 roky v denní formě vzdělávání. 
 
Dosažený stupeň vzdělání 
- střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
 
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace 
 
- Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o 

maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím 
právním předpisem. 
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Profilová část maturitní zkoušky  

Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze 
vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  
Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní 
práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
Název a adresa školy: ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, Příbram  
Zřizovatel: Středočeský kraj 
Název ŠVP: Podnikání 
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání  
Forma studia: denní 
Délka studia: 2 roky 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou 
Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2013 
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Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

Předpokladem pro přijetí do 1. ročníku je absolvování středního vzdělání s výučním listem (do 30. 6. 
šk. roku v kterém proběhlo přijímací řízení je uchazeč povinen předložit výuční list) a splnění kritérií 
přijímacího řízení, které stanovuje ředitel školy. Posuzují se především studijní výsledky uchazeče ze 
dvou uzavřených ročníků a z 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání a případně se přihlíží i ke 
klasifikaci chování. Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška, event. pohovor 
s uchazečem o studium. 

Zdravotní způsobilost uchazeče 

S ohledem na obsah praktického vyučování se posouzení zdravotního stavu uchazeče nevyžaduje, je 
však nezbytně nutné, aby žák předložil platný zdravotní průkaz a to nejpozději první den nástupu do 
školy. 
 

Celkové pojetí vzdělávání v daném programu 

ŠVP oboru je zpracován podle RVP. Snahou bylo sestavit vzdělávací program, který vytvoří optimální 
předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce a jejich 
připravenost pro další vzdělávání.  
Cíle ŠVP vyjadřují společenské požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Pro jejich 
uskutečňování je podstatným aspektem vzdělávání v daném programu propojení teoretických 
a praktických znalostí a dovedností.  
V procesu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností, schopností řešit 
problémové situace, využívání informačních technologií, získání všeobecných odborných znalostí 
a dovedností. Do výuky jsou zařazována průřezová témata – občan v demokratické společnosti, 
člověk a životní prostředí a člověk a svět práce. Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat 
je blíže určena na úrovni jednotlivých předmětů vzdělávání. 
Metody a postupy ve výuce odpovídají odborné úrovni pedagogů. Výuka se zaměřuje na využívání 
autodidaktických metod, na techniky samostatného učení a práce, problémové učení a týmovou práci. 
Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování: diskuse, řízený rozhovor, 
obhajoba postojů… 
Významnou součástí metod a postupů jsou motivační činitelé jako například soutěže v oboru, 
stimulační a situační metody, řešení konfliktních situací, veřejné prezentace práce žáků, využívání 
projektových metod výuky. Tito činitelé vedou k aktivitám nadpředmětového charakteru. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 
nadaných 
Podle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol 
a školských zařízení č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002 se žákem se zdravotním postižením 
rozumí žák se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením, s vadami řeči, s více 
vadami, s lékařskou diagnózou autismus, žák se specifickými poruchami učení nebo chování a žák 
zdravotně postižený z důvodů dlouhodobé nebo chronické nemoci. Tito žáci jsou vedeni jako žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), které jsou doloženy výsledky ze speciálně pedagogického, 
psychologického a lékařského vyšetření. 
Naše škola je otevřená integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tyto ovšem musí být 
v souladu s klíčovými kompetencemi absolventa, které mimo jiné obsahují dobrý zdravotní stav 
a vhodné společenské chování a vystupování. Z těchto důvodů připadají k integraci v úvahu pouze 
žáci se specifickými vývojovými poruchami učení. 
Na základě odborného vyšetření a žádosti zákonných zástupců žáka nebo zletilého žáka výchovný 
poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci školy vypracují a realizují individuální vzdělávací 
plán (dále jen IVP), který konzultují s příslušným poradenským zařízením. Struktura IVP vychází 
z platné právní úpravy, dokumentů školy a je v případě potřeby (u nezletilého žáka) doplněna 
dohodou o podílu žáka na plnění IVP a rozsahem spolupráce zákonných zástupců. Při vypracovávání 
IVP je brán zřetel na názor zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Žákovi s SVP je také po celou 
dobu studia zajištěna odborná péče výchovného poradce, školního psychologa a pracovníků PPP 
v podobě konzultací a kontrol plnění IVP. U žáků mimořádně nadaných škola respektuje osobnost 
takového žáka, podporuje jeho nadání a rozvoj jeho silných stránek vyšší motivací, posilováním jeho 
sebedůvěry, zapojováním žáka do mimoškolních aktivit a soutěží, individuálními konzultacemi, 
popřípadě umožněním studia podle IVP. Ve Školním řádě je uveden výčet důvodů, ke kterým se 
přihlíží při povolení IVP. Individuální vzdělávací plán se v takovém případě poskytuje na dobu určitou 
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(zpravidla ne delší než na jedno pololetí školního roku). Podle výsledků vzdělávání žáka, jeho přístupu 
ke studiu apod. mu IVP může být povolen i na další období. 
Škola také pracuje se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Organizace výuky 

Vzdělávání se uskutečňuje v denní formě, je dvouleté a zakončuje se maturitní zkouškou podle 
příslušných právních norem. Profilová část maturitní zkoušky je určena učebním plánem.  
Teoretické vyučování je organizováno v budově školy.  
Praktické vyučování se uskutečňuje na pracovištích školy a na smluvních pracovištích v i mimo okres 
Příbram. Praktické vyučování je koncipováno jako cvičení, učební praxe a odborná praxe.  

Cvičení je realizováno v rámci vyučovacího předmětu Seminář v podnikání. 

Odbornou praxi žáci absolvují v rozsahu 2 týdnů v průběhu vzdělávání.  

Učební praxe žáci absolvují v rozsahu 2 týdnů v průběhu vzdělávání. 
 

Prolínání teoretického a praktického vzdělávání v průběhu studia 

Žáci na školním pracovišti pracují s počítačovým programem Septim, v kterém vedou pokladní 
a skladovou evidenci tohoto pracoviště, vyhodnocují efektivnost provozu a navrhují případná opatření. 
Zakládají položky a vyhodnocují rentabilitu skladového hospodářství ostatního materiálu školy. V praxi 
si tak prověří kvalitu svých znalostí a dovedností, které získali v odborných předmětech svého 
zaměření. 

Hodnocení, klasifikace 

Klasifikace je v souladu s klasifikačním řádem školy. 

Zásady klasifikace 
Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost 
a pedagogický takt vůči žákovi.  
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4. Tabulka souladu RVP a ŠVP 

Škola    
ISŠ HPOS Příbram 
I/114                

Kód a název RVP   64-41-L/51 Podnikání             

Název ŠVP   Podnikání                 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy  

  
počet vyučovacích hodin 

Vyučovací předmět  

  
 počet vyučovacích hodin za studium 

  dle RVP dle ŠVP Zkratky 
1. roč. 2. roč. využití DH 

  týdenní celkový týdenní celkový  

Jazykové vzdělávání 
  2 64 6 192 Český jazyk a lit.  ČJL 3 3 1 

  5 160 10 320 Cizí jazyk ANJ/NEJ 5(5) 5(5) 5 

Estetické vzdělávání   3 96               

Společenskovědní vzdělávání V 

6 192 

3 96 Základy společenských věd ZSV 2 1 

8 

    Seminář společenských věd SSV  2 

Přírodovědné vzdělávání V 1 32 Environmentální vzdělávání EVO 1 0 

Matematické vzdělávání P 4 128 Matematika  MAT 2 2 

  2 60 Seminář a cv. z matematiky SCM  2 

  4 128 Inf. a komun. technologie  IKT 2 2 

Vzdělávání v IKT     Seminář  inform. technologie SIT  2 

Vzdělávání pro zdraví   4 128 4 128 Tělesná výchova  TEV 2(2) 2(2)   

Celkem hodin VVP za týden   20 640 34 1084     17 17   

Ekonomika a právo 

  

10 320 

6 192 Ekonomika EKO 3 3 

3   3 96 Právo PRV 1 2 

O 4 128 Management a marketing MAM 2 2 

Účetnictví a daně P 8 256 8 256 Účetnictví UCE 4 4   

Písemná a ústní komunikace 
  

5 160 
4 128 Písemná a el. komunikace PEK 2 2 

  
  1 34 Aplikovaná psychologie APS 1 0 

Seminář podnikání       2 60 Seminář podnikání SEP 0 2 2 

Celkem hodin OP za týden   23 736 28 894     13 15   

Učební praxe        2 70   UPR 1 1 2 

Počet hodin týdně               31 33   

Disponibilní hodiny    21 672           21 

Celkem 
  

 64 2048 64 2048           
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Vysvětlivky k učebnímu plánu: 
 
Obsah učiva předepsaný v RVP ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání byl v rozsahu tři hodiny 
týdně přesunut do vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání do předmětu český jazyk a literatura. 
Ve druhém ročníku si žáci povinně volí jeden ze seminářů: seminář a cvičení z matematiky, seminář 
ze společenských věd nebo seminář informační technologie. Seminář podnikání je povinný pro 
všechny žáky. 
V mimořádných případech může ředitel(ka)  školy rozhodnout o případném zařazení jiného (Frj, Ruj) 
jazyka. 
Praktická výuka: Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa 
(viz Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 67, odst. 2) – tzn. z praktického vyučování (odborná praxe, 
učební praxe). 
Učební praxe se vyučuje kumulovaně v rozsahu 35 hodin(jeden týden) za školní rok.  
Pracoviště pro praktické vyučování si žáci v prvním ročníku zajišťují sami v souladu se smluvními 
podmínkami stanovené školou. 
V případě, že žák ve stanoveném termínu odbornou praxi, kterou koná v průběhu školního roku, 
nesplní, ale absenci řádně omluví, chybějící hodiny nahrazuje v době mimo teoretické vyučování 
(víkendy, volné dny apod.). 
V případě nesplnění povinnosti vykonat odbornou praxi, a to jak v průběhu školního roku, tak i v době 
prázdnin, nepostupuje žák do vyššího ročníku. 
Pracoviště praktického vyučování jsou součástí školy, a proto žáci nemají nárok na úhradu nákladů na 
cestovné. Čas strávený dojížděním na pracoviště (z pracoviště) se nezapočítává do doby praktického 
vyučování, případné úrazy na těchto cestách nejsou školními úrazy. 
 
 
Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku 

Činnost 1. ročník 2. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 34 30 

Učební praxe 1 1 

Odborná praxe 1 1 

Maturitní zkouška 0 2 

Časová rezerva 4 0 

Celkem týdnů 40 34 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 
Celková hodinová dotace: 192 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět český jazyk a literatura vychází z RVP 64-41-L/51 z obsahových okruhů Vzdělávání 
a komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání. Vede žáky k dokonalejšímu ovládání 
spisovného jazyka, přispívá k rozvoji jazykové kultury, vychovává k humanitě a demokracii. Podstatou 
výuky je aktivní rozvoj vyjadřovacích schopností žáků, který se opírá o stylistické poznatky a výcvik, 
vede k poznání systému jazyka. Žák je vychováván ke kultivovanému jazykovému projevu, užívání 
spisovné formy jazyka, k pochopení a správné analýze textů. Je veden k utváření vztahu k duchovním 
hodnotám. Rozvíjí převážnou část klíčových kompetencí, kterými by měl být žák vybaven 
pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Předmět má převážně všeobecně vzdělávací charakter a je 
zařazen do 1. a 2. ročníku studia s dotací 3 hodiny týdně. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému 
projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je 
rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je: užívat jazyka jako prostředku dorozumívání 
a myšlení, přijímat, sdělovat a vyměňovat si informace na základě jazykových a slohových znalostí. 
Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle 
přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje 
jazykový projev žáků. Úspěšná komunikace je pro žáka hlavním předpokladem žádoucího uplatnění 
na trhu práce a ve společnosti. Cílem předmětu je rovněž přispět ke kultivaci žáka, utvářet kladný 
vztah k duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví, vést žáka ke čtenářským znalostem 
a dovednostem, pomáhat formovat jeho postoje a hodnoty nejen v oblasti umělecké. Z hlediska 
afektivních cílů vzdělávání směřuje ke kultivaci emočního prožívání žáků, včetně prožívání a vnímání 
estetického. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 
Český jazyk a literatura 

 

Týdenní 
hodinová 
dotace 

1. 

 
- principy českého pravopisu, tvarosloví, syntax 
- jazykové projevy a technika mluveného slova 
- projevy mluvené a psané, jazykové prostředky projevů 
- lexikologie, aktualizace a automatizace 
- nauka o jazyce, postavení českého jazyka v jazykové rodině 
- informatická výchova 
 
- komunikace, reprodukce textu 
- slohové postupy a útvary 
- vypravování 
- popis  a charakteristika 
- referát psaný a mluvený 
- rétorické útvary: projev, proslov, přednáška 
- administrativní styl 
 
- literatura a ostatní druhy umění 
- základy literární vědy a poetiky 
 
- literatura starověku a středověku 
- nejstarší česká literatura 
- renesance a humanismus, baroko  

3 
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- klasicismus, osvícenství, preromantismus 
- preromantismus v české společnosti a literatuře 
- romantický postoj ke světu a pronikání realismu 
- realismus a naturalismus v dílech světových autorů 
- vývoj české literatury od 40. do 80.let 19. století 
- systematizace učiva 1.ročníku 
 
(součástí studia jsou testy, slohové práce a práce s texty) 

2. 
 

 
- morfologie, syntax, gramatika (velká písmena, přímá a nepřímá řeč) 
- komunikační dovednosti (vnímání a naslouchání) 
- vhodné ústní projevy 
- asertivní komunikace 
 
- kultura osobního projevu 
- publicistický styl (monolog a dialog) 
- úvahové postupy (obecně, v umělecké literatuře a publicistice)  
- kultura (kulturní instituce, kulturní hodnoty) 
 
- moderna 90. let 19. století ve světové i české tvorbě  
- umělecké směry z přelomu 19. a 20. století 
- světová a česká literární tvorba z 1. poloviny 20. století 
- světová literární tvorba 2. poloviny 20. století 
- česká literární tvorba 2. poloviny 20. století 
- systematizace učiva 2.ročníku 
 
(součástí studia jsou testy, slohové práce a práce s texty) 
 

3 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Výuka českého jazyka a literatury směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali český jazyk v rovině recepce, 
reprodukce a interpretace, využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, 
vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory, chápali význam kultury 
osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, získávali a kriticky hodnotili informace 
z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele, chápali jazyk jako 
jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: výklad 
učiva frontálním i individuálním způsobem. Převažuje práce s textem (analýza a interpretace, 
realizována individuálně, ve dvojicích i skupinách), prezentování konkrétních výsledků ve formě 
mluvené, psané, popř. elektronické (dle konkrétních potřeb). Delší projevy (mluvené či psané) jsou 
zařazovány zpravidla v rámci domácí individuální práce, lze využít i autodidaktické metody při 
procvičování učiva, analýze delších textů, vyhledávání textů dle daných kritérií, problémovém učení 
apod. Při zaměření na komunikaci mluvenou i další formy lze zařadit metody práce s audiovizuálními 
materiály a pomůckami. Lze využít též možnost praktické aplikace získaných dovedností formou 
prezentace projektů, exkurzí (knihovna, výstavy, kulturní akce, spolupráce s redakcí MF Dnes), 
soutěží, seminárních, ročníkových prací. Metody vycházejí z úzkého sepětí s literární částí předmětu 
(umělecký text), dějepisem, cizími jazyky (jazykový transfer, systém jazyka, typ jazyka), rétorikou 
(neverbální komunikace, konverzace) a s předměty odbornými (odborný styl, texty, projekty). Využití 
informačních technologií při tvorbě příspěvků, prezentací, seminárních prací apod.  

Hodnocení výsledků žáků 

Učitel sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučovací hodiny. Při hodnocení je zohledňován vstřícný 
přístup žáků a plnění zadaných úkolů. Při prezentaci výsledků práce ve třídě je kladen důraz 
na sebehodnocení a vzájemné hodnocení. Práce s textem je vyhodnocována převážně společně. 
Oceňována je zejména originalita řešení otevřených úloh. Testování je zařazováno po ukončení 
tematického celku. Využívány mohou být srovnávací testy a testy ročníkové. Pravidelně jsou 
zařazována stylistická cvičení, slohové práce, samostatné práce, prezentace a domácí úkoly. Práce 
žáků jsou hodnoceny dle Klasifikačního řádu školy, případně bodovým systémem dle stanovené 
stupnice. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- absolventi by měli: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět 
si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní 
a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotní, 
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 
si poznámky; využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných 
lidí, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 
učení od jiných lidí, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence občanské:  

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i veřejném 
(zodpovědnost, kulturní chování a mluva, vědomí národních tradic, dodržovat zákony, respektovat 
práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, 
xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, 
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých, uznávat hodnotu života, uvědomovat 
si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví 
ostatních, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 
a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim 
vytvořen pozitivní vztah). 

Kompetence k řešení problémů: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní 
i mimopracovní problémy, tzn. že by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, 
získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit 
a ověřit správnost zvoleného postupu dosažených výsledků, uplatňovat při řešení problémů různé 
metody myšlení a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých 
aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, spolupracovat při řešení problémů (týmová 
práce). 

Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 
v různých životních i pracovních situacích, tzn. že by měli: komunikovat přiměřeně účelu jednání 
a situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky 
srozumitelně a souvisle (v písemné podobě přehledně a jazykově správně), účastnit se aktivně 
diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat administrativní písemnosti, 
pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata, dodržovat jazykové a stylistické 
normy i odbornou terminologii, zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů 
a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu 
se zásadami kultury projevu a chování, dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní 
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné 
terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě), motivovat se k prohlubování svých 
jazykových dovedností v celoživotním učení. 

Kompetence sociální a personální: 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování 
v různých situacích, reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání 
ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, 
postoje a jednání jiných lidí, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých 
schopností pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností, přijímat a plnit svěřené 
úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 
zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet 
osobním konfliktům. 

Předmětem český jazyk a literatura se prolínají uvedená průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti: 
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- téma vede k tomu, aby žáci měli správnou míru sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti a měli 
schopnost morálního úsudku, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 
otázkách, hledat kompromisní řešení. 

Člověk a životní prostředí: 

- téma vede k tomu, aby žáci poznávali svět a lépe mu rozuměli, efektivně pracovali s informacemi, 
tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat, aby uměli vyhledávat a posuzovat informace 
o profesních příležitostech, orientovali se v nich a  vytvářeli si o nich adekvátní představu. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
č
e
t 

h
o
d

in
 

 
Žák: 
 
- rozezná a zdůvodní normativní zásady 

v pravopisných, tvaroslovných a syntak-
tických textech, využívá normativních 
příruček; 

 
 
 
- aplikuje principy ortoepie ve vhodných 

jazykových projevech, odstraňuje 
zjištěné nedostatky; 

 
 
- vytváří a prezentuje mluvené a psané 

projevy, používá vhodné jazykové 
prostředky, odstraňuje nedostatky a kri-
ticky hodnotí výkony své i spolužáků; 

 
- analyzuje strukturu slova, začlení ho 

do jazykového systému; 
- rozliší procesy aktualizace a automa-

tizace a vhodně je využívá ve svých 
projevech; 

 
 
- komunikuje s využitím teoretického 

aparátu z oblasti komunikačního pro-
cesu; 

- poznává jazykovědné disciplíny, chápe 
jejich praktický význam při využívání 
informací, jež poskytují; 

- seznámí se s vývojovými fázemi 
českého jazyka a porozumí praktickým 
jazykovým textům, identifikuje je 
v základní formě;  

- vytváří normativně správné texty, 
nedostatky pojmenuje, začlení ke kon-
krétnímu útvaru a odstraní, využívá 
normativních příruček; 

 
- prakticky využívá znalostí 

poskytovaných informačními zdroji, 
přistupuje k nim objektivně a kriticky, 
pracuje s příručkami; 

 
 
- s využitím informací z oblasti rétoriky 

prezentuje vybrané texty a vytváří 
image osobnosti své budoucí profese, 
výkony analyzuje a hodnotí, aplikuje 
formy monologické i dialogické; 

 
- s využitím teoretických znalostí rozezná 

 
Principy českého pravopisu, tvarosloví, 
syntax  
- praktická cvičení pravopisná 
- praktická cvičení tvaroslovná 
- praktická cvičení syntaktická 
- normativní jazykové příručky 
 
Jazykové projevy a technika mluveného 
slova 
- zvuková stránka jazyka 
- praktická ortoepická cvičení 
 
Projevy mluvené a psané, jazykové 
prostředky projevů 
- mluvený projev 
- psaný projev 
- uplatnění jazykových prostředků 
 
Lexikologie, aktualizace a automatizace 
- slovo a jazykový systém 
- slovní zásoba 
- aktuální lexikologické procesy 
 
 
Nauka o jazyce, postavení českého jazyka 
v rodině jazyků 
- jazyk, řeč, komunikace 
- jazykověda 
- vývoj českého jazyka a jeho postavení 

v jazykové rodině 
- útvary českého jazyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatická výchova 
- knihovny a jejich služby 
- internet, noviny, časopisy 
- práce s různými příručkami pro školu 

a veřejnost 
 
Komunikace a reprodukce textu 
- rétorika jako komunikační disciplína 
- reprodukce textu (neumělecký, umělecký) 
 
 
 
Slohové postupy a útvary  
- nauka o slohu 

 
102 
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slohové postupy a útvary, analyzuje je 
a zpětně je dokáže vytvářet tj. při-
pravené texty a reaguje vhodnými texty 
i v situaci předem neznámé tj. nepřipra-
vené texty, výkon analyzuje a zhodnotí; 

 
- analyzuje předložené texty, vytváří, 

prezentuje, analyzuje a hodnotí texty 
vlastní (mluvené i psané); 

 
 
- charakterizuje předložené texty, vytváří, 

prezentuje, analyzuje a hodnotí texty 
vlastní, objasní jejich praktické využití; 

 
 
- charakterizuje předložené texty, vytváří, 

prezentuje, analyzuje a hodnotí texty 
vlastní, tematicky volí informace své 
budoucí profese; 

 
 
- analyzuje předložené texty, s ohledem 

na profesi vytváří a hodnotí prezen-
tované texty, vnímá zpětnou vazbu 
a dokáže reagovat v nepředvídaných 
situacích, využívá rétorické znalosti 
a získané dovednosti;  

 
- rozezná útvary administrativního stylu, 

charakterizuje je, sám je vytvoří 
a zhodnotí, zná jejich praktický význam 
v oblasti světa práce, využívá znalostí 
a možností z oboru informační 
technologie; 

 
- objasní pojem literatura, vysvětlí její 

funkce a praktický dopad pro rozvoj 
vlastní osobnosti, popíše souvislosti 
s ostatními druhy umění; 

 
- na předložených textech aplikuje 

poznatky z literární vědy, analyzuje 
výstavbu vybraného literárního díla; 

 
 
 
- s využitím informací z doporučených 

zdrojů charakterizuje starověký kulturní 
svět a vysvětlí jeho přínos 
pro soudobou civilizaci, analyzuje texty 
a objasní jejich začlenění do literárně- 
historického kontextu; 

 
 
- objasní význam a odkaz nejstarší české 

tvorby, připomene a zhodnotí 
významné osobnosti a jejich díla, 
vysvětlí literárně historický kontext, 
analyzuje vybrané texty a aktualizuje je; 

 
- vysvětlí nový pohled společnosti 

- charakteristika slohových postupů  
- charakteristika slohových útvarů  
- praktická cvičení 
 
 
Vypravování 
- znaky, postupy a prostředky 
- kompozice 
- praktický text (mluvený a psaný) 
 
Popis a charakteristika 
- znaky, postupy a prostředky 
- kompozice 
- praktický text (mluvený a psaný) 
 
Referát psaný a mluvený 
- znaky, postupy a prostředky 
- kompozice 
- praktický text (mluvený a psaný) 
 
Rétorické útvary – projev, proslov, 
přednáška 
- znaky, postupy, prostředky 
- kompozice 
- praktický text (mluvený a psaný) 
 
 
 
Administrativní styl 
- znaky, postupy, prostředky 
- kompozice 
- praktický text 
 
 
 
Literatura a ostatní druhy umění 
- literatura (písemnictví), funkce, význam 
- ostatní druhy umění 
 
 
Základy literární vědy a poetiky 
- literární věda a její disciplíny 
- poezie a próza, drama 
- literární druhy a žánry 
- prostředky výstavby literárního díla 
 
Literatura starověku a středověku 
- centra kultury (Sumer, Egypt, Indie) 
- čínská, perská a hebrejská literatura  
- antická literatura 
- středověký svět, vzdělanost, kultura 

a literatura 
- práce s texty 
 
Nejstarší česká literatura (středověk) 
- vývojové etapy literatury 
- práce s literárními texty vybraných autorů 
- práce s texty 
 
 
Renesance a humanismus, baroko 
- evropské literatury (italská, francouzská, 
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na svět a zjištěné skutečnosti nalezne 
v dílech evropských autorů, ukáže 
mnohostrannost barokního umění 
v souvislosti s historickým kontextem, 
analyzuje texty vybraných autorů 
a aktualizuje je; 

 
- charakterizuje Evropu 18. století, 

zejména nové pojetí člověka a světa, 
též uspořádání společnosti dle tzv. 
zásad zdravého rozumu, zjištěné 
informace nalézá v dílech vybraných 
autorů, analyzuje je a aktualizuje, 
vysvětlí příčiny preromantického 
návratu k přirozenosti a fantazii a doloží 
na literárních dílech autorů; 

 
 
- objasní proměnu české společnosti 

v literárně-historických souvislostech, 
svá zjištění aplikuje na analýze textů 
vybraných autorů, objasní jejich 
význam pro soudobou generaci; 

 
 
- objasní literárně-historický kontext 

doby, analyzuje díla vybraných autorů, 
rozliší prvky romantické a realistické 
tvorby, svá zjištění zdůvodní; 

 
 
- objasní změnu postojů společnosti 

19. stol., vysvětlí principy realismu 
a naturalismu, aplikuje je na dílech 
vybraných autorů, aktualizuje svá 
zjištění; 

 
 
- charakterizuje proměny české 

společnosti v průběhu desetiletí, 
vysvětlí principy tvorby literárních 
generací, svá zjištění aplikuje 
na literárních textech zásadních autorů, 
objasní jejich význam pro soudobou 
společnost, svou generaci. 

 

španělská, anglická) 
- renesance a humanismus v Čechách 
- baroko v evropské a české tvorbě 
- práce s texty 
 
 
Klasicismus, osvícenství a preromantismus 
- proměna evropské společnosti a postojů 

člověka k realitě 
- preromantický odklon od chladného 

rozumářství 
- práce s texty 
 
 
 
 
Preromantismus v české společnosti 
a literatuře 
- proměna české společnosti v etapách 

národního obrození 
- práce s texty 
 
 
Romantický postoj ke světu a pronikání 
realismu 
- výběr autorů zásadních evropských literatur 
- romantismus v české literatuře 
- práce s texty 
 
Realismus a naturalismus v dílech 
světových autorů 
- literárně-historický kontext 
- charakteristika literárních směrů 
- výběr autorů světových literatur 
- práce s texty 
 
Vývoj české literatury od 40. do 80.let 
19. století 
- česká společnost v desetiletích 
- literární tvorba 40. a 50.let 
- májovci (60.léta) 
- ruchovci, lumírovci, novoromantici (70. a 80. 

léta) 
 
 
Systematizace učiva 1.ročníku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
č
e
t 

h
o
d

in
 

 
Žák: 
 
- na praktických příkladech aplikuje 

osvojené principy slovotvorby, rozliší 

 
Morfologie, syntax, gramatika (velká 
písmena, přímá a nepřímá řeč) 
- tvoření slov obecně 
- slovotvorná stavba slova  

 
90 
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slovotvorné způsoby, specifikuje části 
syntaxe, objasní význam a praktické 
využití textové syntaxe, aplikuje psaní 
velkých písmen v konkrétních textech 
samostatně a s použitím kodifikačních 
příruček ověřuje jejich správnost, 
rozezná přímou a nepřímou řeč, využije 
ji v konkrétních textech (i z hlediska 
stylistického);  

 
- s využitím získaných znalostí 

a dovedností z oblasti komunikace 
aplikuje správné vnímání a naslou-
chání, seznamuje se se základními 
principy rétoriky, vytváří a prezentuje 
texty, své výstupy analyzuje a hodnotí, 
osvojí si zásady asertivního jednání a 
rozezná hranici slovní agresivity, 
rozezná situace, pro něž je asertivita 
vhodnou komunikací;   

 
 
 
- při praktických prezentacích rozeznává 

součásti osobnostního projevu, analy-
zuje a hodnotí, vytváří si vlastní image; 

 
- objasní pojem kultura, zná kulturní 

instituce s přihlédnutím k regionu, 
vysvětlí význam kulturních hodnot 
pro sebe i společnost; 

 
- rozezná formy monolog a dialog, 

objasní jejich komunikační a stylistické 
využití, prezentuje předložené i vlastní 
texty, analyzuje a hodnotí získané 
znalosti a dovednosti; 

 
- seznamuje se s konkrétními útvary, 

prakticky je vytváří, charakterizuje jejich 
využitelnost v umělecké literatuře 
a publicistice; 

 
 
- vysvětlí charakter dobové společnosti 

a příčiny proměn vnímání světa, 
objasní podstatu nových literárních 
směrů a aplikuje na vybraných textech 
světových a českých autorů, s využitím 
rétorických dovedností některé texty 
prezentuje; 

 
 
- charakterizuje společnost z přelomu 

století, objasní podstatu uměleckých 
směrů, na vybraných autorech a jejich 
dílech specifikuje nové metody chápání 
reality, inspirován autory vytváří vlastní 
poetické texty; 

 
 
- objasní dopad války pro lidstvo a obavy 

- slovotvorné způsoby 
- syntax obecně, textová syntax 
- principy psaní velkých písmen 
- přímá a nepřímá řeč 
 
 
 
 
 
Komunikační dovednosti 
- vnímání a naslouchání 
 
Vhodné ústní projevy 
- rétorika (principy a využití v praxi) 
- řečník a řečnické projevy 
 
Asertivní komunikace 
- asertivita obecně 
- praktické využití v komunikaci 
 
Systematizace učiva 
 
Kultura osobního projevu 
- komunikační dovednosti v praxi 
- vytváření image v oboru 
 
Kultura, kulturní instituce, kulturní hodnoty 
 
 
 
 
Publicistický styl (monolog, dialog) 
- monologické výstupy 
- dialogické výstupy 
 
 
 
Úvahové postupy 
- obecná charakteristika 
- využití v umělecké literatuře 
- využití v publicistice 
 
Moderna 90. let 19. stol. ve světové i české 
literární tvorbě 
- proměny vnímání světa na konci 19. stol. 
- nové literární směry 
- tzv. prokletí básníci (Francie) 
- Česká moderna a generace buřičů 
- práce s texty 
 
 
 
Umělecké směry z přelomu 19. a 20. století 
- literárně-historický kontext 
- vyrovnání s minulostí a nové umělecké 

směry z počátku 20. stol. 
- výběr autorů ze světové a české lit. 
- práce s texty 
 
Světová a česká literární tvorba 1. poloviny 
20. století 
- literárně-historický kontext 
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z budoucnosti, charakterizuje hodnotu 
lidského života – vše vyhledá v dílech 
světových a českých autorů, vysvětlí 
na konkrétních textech, zjištěná fakta 
začlení do literárně-historického 
kontextu a uvědomí si jejich aktuálnost; 

 
 
- charakterizuje společnost 2. poloviny 

20. století, objasní podstatu nových 
uměleckých výrazů na vybraných 
textech světových autorů, zaujímá 
vlastní postoj k dokumentované 
tematice a diskutuje o její aktuálnosti; 

 
- charakterizuje českou společnost 

2. poloviny  20. století, objasní vývojové 
etapy literární tvorby, analyzuje literární 
díla vybraných autorů, zaujímá k nim 
kritické postoje, zdůvodňuje je a disku-
tuje o jejich společenském dosahu. 

- dopad války a hodnota lidského života 
v tvorbě světových a českých autorů 

- obavy z budoucnosti lidstva v literatuře 
- práce s texty 
 
 
Světová literární tvorba 2. poloviny 
20. století 
- charakter poválečné společnosti 
- hledání nových uměleckých výrazů 
- poezie, próza a drama 
- práce s texty 
 
 
Česká literární tvorba 2. poloviny 20. století 
- charakteristika české poválečné společnosti 
- vývojové etapy české literární tvorby 
- poezie, próza, drama 
- práce s texty 
 
 
 
Systematizace učiva 2.ročníku 
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CIZÍ JAZYK (anglický, německý) 
 
Celková hodinová dotace: 320 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět má převážně všeobecně vzdělávací charakter. Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání. 
Předmět je zařazen do prvního a druhého ročníku. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Učební osnova je určena pro výuku prvního cizího jazyka s návazností na předchozí studium tohoto 
jazyka. Předpokládá tedy mírně pokročilou nebo pokročilou vstupní úroveň znalostí jazyka. 
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových 
znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá minimálně stupnici B1 podle Společného 
evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat 
všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie 
a jazykové prostředky; jednoduchým způsobem zformulovat vlastní myšlenky; 

- efektivně pracovat s cizojazyčným textem, včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako 
zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; 

- získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka a získané poznatky využívat 
ke komunikaci; 

- pracovat se slovníky, jazykovými a jinými příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím 
jazyce, jako jsou cizojazyčné časopisy, odborné cizojazyčné časopisy nebo  internet, využívat 
práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i prohlubování svých všeobecných vědomostí 
a dovedností; 

- efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka 
při studiu cizího jazyka; 

- chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů 
a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu 
se zásadami demokracie. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 
První cizí jazyk 

 

Týdenní 
hodinová 
dotace 

1. 

 
- řečové dovednosti 
- jazykové prostředky 
- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 
- poznatky o zemích 

 

5 

2. 

 
- řečové dovednosti 
- jazykové prostředky 
- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 
- poznatky o zemích 

 

5 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Dalšími cíli ve výuce cizího jazyka jsou efektivní cíle. Při výuce jsou rozvíjeny a utvářeny postoje žáků 
k sobě, ke svému okolí i jiným kulturám. Žáci jsou vedeni k toleranci, otevřenosti a schopnosti 
komunikovat s příslušníky jiných kultur.  
 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Výuka navazuje na výstupní vědomosti a dovednosti žáků z předchozího stupně vzdělání a rozvíjí je 
vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. Vede žáky k získávání informací 
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z aktuálních komunikačních zdrojů. Užívá frontální i skupinové výuky, didaktických metod, vede 
ke komunikativním a esteticky tvořivým aktivitám. Ve výuce cizího jazyka je žádoucí organizovat 
činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky nové strategie učení 
odpovídající jejich učebním předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu žáků, 
rovněž jejich sebekontrolu a sebehodnocení. V požadavcích na výsledky vzdělání je třeba pečlivě 
zvážit možnosti kolektivu či žáka. 
K podpoře výuky jazyků je vhodné používat vedle tradičních (mapy, obrazový materiál, ukázky textů, 
slovníky) i multimediální výukové programy, podporovat vedení jazykového portfolia, jehož součástí je 
stručné zpracování všech konverzačních témat, slovníček odborných frází a výrazů a materiály 
související s projektem. Vyučovací proces směřuje k motivaci žáků ke studiu jazyků zařazením her, 
soutěží, simulačních a situačních metod či veřejné prezentace prácí žáků. Rozsah produktivní slovní 
zásoby činí přibližně 900 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně odborná a odborná terminologie 
tvoří více než 30 % slovní zásoby za studium. 

Hodnocení výsledků žáků 

V základní podobě vychází z pětistupňové klasifikace dle Klasifikačního řádu školy. Ke klasifikaci je 
využíváno ústní i písemné ověřování znalostí, součástí hodnocení je i samostatná činnost žáka, 
dovednost aplikovat získané znalosti a dovednosti prakticky, práce s informačními zdroji a jejich 
využití v předmětu i oboru. Žáci jsou také vedeni k sebehodnocení vlastních výsledků i hodnocení 
spolužáků. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k celoživotnímu učení 

- absolventi by měli znát možnosti svého dalšího vzdělávání; získávat, zpracovávat a osvojovat si 
nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc 
a podporu; využívat ke svému učení různé informační zdroje; sledovat a hodnotit pokrok 
při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů 

- absolventi by měli být schopni pojmenovat a analyzovat vzniklý problém, určit příčiny problému, 
získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, zvážit možné pozitivní 
i negativní dopady; zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postupy řešení jiným 
lidem; vyhodnotit výsledek; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

Komunikativní kompetence 

- absolventi by měli být schopni se vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 
v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově 
i stylisticky náročnější texty; vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých 
lidí; zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí; zvládat 
komunikaci nejméně v jednom cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí; 
využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládnout odbornou terminologii 
a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu). 

Kompetence sociální a personální 

- absolventi by měli být schopni pozitivně ovlivňovat měnící se životní a pracovní podmínky; 
spolupracovat s ostatními lidmi, podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, 
usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

- absolventi by měli uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských 
nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití; zajímat se 
o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet 
si vlastními argumenty podložený názor; vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, 
Evropy a ostatních světových civilizací. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání 

- absolventi by měli být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 
a celoživotně se vzdělávat; vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat 
sebe i svoji odbornost. 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

- absolventi by měli pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 
a komunikačních technologií; získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat; 
posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů. 

Odborné kompetence 

- absolventi by měli být schopni vyhotovovat písemnosti věcně a jazykově správně; vést jednání 
s obchodními partnery. 

Předmětem se prolínají průřezová témata:  

Člověk v demokratické společnosti  

- součástí výuky cizího jazyka jsou témata, která se týkají způsobu života v demokratické 
společnosti (volný čas, kultura, tradice a zvyklosti, reálie cizích zemí). 

Informační a komunikační technologie  

- žáci pracují s PC v hodinách jazykového vyučování; 
- vyhledávají informace na internetu; 
- zpracovávají žákovské projekty a prezentace v programech PC. 

Člověk a životní prostředí 

- vzdělávání vede žáka k citlivému přístupu k životnímu prostředí, zejména třídění odpadu, výběru 
obalových materiálů apod.; 

- žáci rozvíjí schopnosti komunikovat a argumentovat v oblasti environmentální výchovy; 
- ve výuce jsou zařazována témata zaměřená na ekologickou problematiku. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
č
e
t 

h
o
d

in
 

 

Žák: 

 

- rozumí souvislým projevům rodilých 
mluvčích s přiměřeným množstvím 
neznámých slov a frází; 

- vyhledá v promluvě hlavní a vedlejší 
myšlenky a důležité informace; 

- čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty, odhaduje význam neznámých 
slov z kontextu; 

- pro vyhledání informací zvolí správnou 
techniku čtení; 

- pro překlad textů vybírá vhodné typy 
slovníků; 

- vyhledá informace na internetových 
stránkách, v reklamních materiálech 
a v odborných textech přiměřené 
náročnosti; 

 
- sděluje obsah, hlavní myšlenky a infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené; 
- experimentuje a hledá různé způsoby 

vyjádření srozumitelné pro posluchače; 
- zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří 

text o událostech a zážitcích v podobě 
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu 
a odpovědi na dopis; 

- vyjádří písemně svůj názor na text 
nebo na dané téma; 

- popisuje obrázek na různá témata; 
 
- vyměňuje si informace, které jsou 

běžné při neformálních hovorech; 
- při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na do-
tazy; 

- zformuluje radu a doporučení, vyjadřuje 
a obhajuje svůj názor; 

- zaznamená vzkazy volajících a odpo-
vídá na ně v telefonickém rozhovoru; 

 
- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti; 
- podle svých možností s jistou mírou 

sebedůvěry aktivně používá získanou 
slovní zásobu včetně vybrané 
frazeologie; 

- používá opisné prostředky v nezná-
mých situacích; 

- v ústním a písemném projevu uplatňuje 
získaná gramatická pravidla; 

 
 

 
1. Řečové dovednosti: 
Receptivní 
- poslech s porozuměním monologů a dialogů 

a krátkých nahrávek rodilých mluvčích 
- texty v učebnicích, na internetu a autentické 

materiály 
- techniky čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktivní 
- reprodukce textu 
- základy diskuze 
- vlastní monologický projev ústní i písemný 
- popis obrázku, popis scény na obrázku 
- dopis, sdělení, vyprávění, esej (rozsah 

přibližně 150 slov) 
 
 
 
 
 
Interaktivní 
- neformální rozhovory 
- pohovory na dané téma (i odborné) 
- vyjádření názoru, návrhu a reakce 
- telefonický rozhovor 
 
 
 
 
 
2. Jazykové prostředky 
- přirozená výslovnost 
- slovní zásoba a frazeologie 
- další morfologická pravidla 
- základy syntaxu 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tematické okruhy, komunikační situace 
    a jazykové funkce 

 
170 
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- hovoří plynule a samostatně k tématům 
každodenního i veřejného života;  

- ovládá a umí vhodně používat fráze 
k tématům zaměřeným na studijní obor; 

- řeší standardní řečové situace každo-
denního života i profesního života; 

- domluví se v běžných i méně častých 
situacích;  

- získá i poskytne informace; 
 
 
 
 
 
- prokazuje všeobecné znalosti 

o geografických, demografických a kul-
turních faktorech zemí dané jazykové 
oblasti; 

- uplatňuje v komunikaci sociokulturní 
specifika daných zemí. 

 
 
 
 

- tematické okruhy každodenního i veřejného 
života (např. nakupování, zdraví, doprava 
atd.) 

- tematické okruhy dané zaměřením 
studijního oboru - opakování a rozvoj slovní 
zásoby a frází k danému oboru 

- komunikační situace - získávání a předávání 
informací, vyjádření názorů, reklamace, 
domluvení či zrušení termínů, doporučení, 
pozvání atd. 

- jazykové funkce - vyjádření žádosti, prosby, 
odmítnutí,   pozvání, radosti, zklamání atd. 

 
4. Poznatky o zemích 
- rozšiřující poznatky všeobecného chara-

kteru vztahující se k poznání zemí příslušné 
jazykové oblasti 

- základní znalosti o městech a památkách, 
kultuře, umění, tradicích a slavných osob-
nostech zemí daného jazykového území 

- další rozšiřující informace ze sociokulturního 
prostředí 

 
Systematizace učiva, písemné práce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskuzím rodilých mluvčích pro-
nášených ve standardním tempu; 

- rozpozná význam obecných sdělení 
a hlášení; 

- odhaduje význam neznámých slov 
podle kontextu a způsobu tvoření; 

- orientuje se v odborných textech, 
v autentických materiálech a v textech 
na internetu; 

 
- přednese připravenou prezentaci 

ze svého oboru a reaguje na jedno-
duché dotazy publika; 

- vyjadřuje se ústně i písemně v běžných 
situacích i v situacích souvisejících 
s oborem vzdělávání; 

- napíše vlastní životopis a sestaví mo-
tivační dopis k žádosti o zaměstnání; 

 
- zapojí se do hovoru bez přípravy; 
- zapojí se do odborné debaty nebo 

argumentace, týká-li se známého 

 
1. Řečové dovednosti: 
Receptivní 
- poslech monologů a dialogů pronášených 

ve standardním hovorovém tempu 
- poslech s porozuměním – výběr možností, 

vyhledání informací 
- internetové stránky, inzeráty a reklamní 

texty 
- texty s mezerami – doplňování vět nebo slov 
- odborné texty 
 
 
Produktivní 
- monologický projev – plynulost projevu 
- prezentace v Power Pointu nebo s obra-

zovým materiálem 
- životopis a motivační dopis, formální 

a neformální dopis 
- písemné sdělení v rozsahu 200 – 250 slov 
 
 
Interaktivní 
- rozhovory na běžná témata ze života 
- diskuze, argumentace 
- rozhovory s klienty, pracovní pohovory 

 
150 
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tématu; 
- přeformuluje a objasní pronesené 

sdělení, zprostředkuje informaci dalším 
lidem; 

 
- rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka a koriguje odlišnosti 
zvukové podoby jazyka; 

- používá opisné prostředky při vyjadřo-
vání složitějších myšlenek; 

- používá vhodně základní odbornou 
slovní zásobu ze svého studijního 
oboru; 

- uplatňuje základní způsoby tvoření slov 
v jazyce; 

- dodržuje základní pravopisné normy 
v písemném projevu;  

 
 
- vyjadřuje se ústně i písemně; samo-

statně a bez přípravy k tématům 
každodenního i veřejného života a k té-
matům z oblasti zaměření studijního 
oboru; 

- řeší pohotově a vhodně standardní 
řečové situace každodenního i profes-
ního života;  

- domluví se v běžných i méně častých 
situacích; 

- používá stylisticky vhodné obraty; 
 
 
 
- prokazuje všeobecné znalosti o geo-

grafických, demografických, hospodář-
ských, politických a kulturních faktorech 
zemí dané jazykové oblasti a uplatňuje 
je také v porovnání s reáliemi mateřské 
země; 

- uplatňuje v komunikaci sociokulturní 
specifika daných zemí. 

 
 

 
 
 
 
2. Jazykové prostředky 
- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 
- slovní zásoba a její tvoření 
- gramatika (morfologie, lexikologie a syntax) 
- grafická podoba jazyka a pravopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tematické okruhy, komunikační situace 
    a jazykové funkce 
- další tematické okruhy každodenního 

i veřejného života (např. služby, problémy 
současného světa, média atd.)       

- tematické okruhy dané zaměřením 
studijního oboru - opakování a rozvoj 
specifické slovní zásoby a frází k danému 
oboru 

- komunikační situace - získávání a předávání 
informací, doporučení, objednávka služby, 
vyřízení vzkazu atd. 

- jazykové funkce - vyjádření žádosti, prosby,   
zklamání, naděje atd. 

 
4 Poznatky o zemích 
- rozšiřující poznatky všeobecného 

i konkrétnějšího charakteru vztahující se 
k poznání zemí příslušné jazykové oblasti 

- znalosti o městech a památkách, kultuře, 
umění, slavných osobnostech, tradicích, 
společenských zvyklostech a školství 
daného jazykového území 

- další informace ze sociokulturního prostředí 
 
Systematizace učiva, písemné práce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámky:  
Tematické okruhy, gramatické učivo a poznatky o zemích budou podrobněji rozpracovány 
v tematických plánech pro jednotlivé ročníky. 
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD  
 
Celková hodinová dotace: 96 

Pojetí vyučovacího předmětu 

- Předmět vychází z RVP 64-41–L/51 Podnikání z obsahového okruhu Společenskovědní 
vzdělávání. Má všeobecně vzdělávací charakter a je zařazen do 1. a 2. ročníku s dotacemi 2 a 1 
hodina týdně. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Směřuje k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků, vede je k profilu odpovědného občana 
demokratického státu jednajícího uvážlivě ve svůj prospěch i veřejný zájem. Učí je porozumět 
minulosti i současnosti, uvědomovat si vlastní identitu, myslet kriticky, nenechat se manipulovat a co 
nejvíce porozumět světu, v němž žijí.  

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Základy společenských věd 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- svět, československá a česká společnost ve 20. století 
- soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století 
 

2 
 

2. 
 

 
- filozofie, praktická filozofie a filozofická antropologie 
- etika a její význam v životě člověka 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Směřují k využívání získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě, ke kritickému hodnocení 
informací získaných z různých mediálních zdrojů, ke správné objektivní formulaci svých názorů 
na sociální, politické a etické otázky doby. Své argumenty má reálně podložené a dokáže o nich 
diskutovat. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Navazují na výstupní vědomosti a dovednosti předchozího dosaženého stupně vzdělání a rozvíjí je 
vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření. Vedou k plnohodnotnému životu občana 
demokratické společnosti. Jsou upřednostňovány metody: dialogické, týmová práce, využívání 
informačních zdrojů a komunikačních prostředků. Jako dalších metod lze využít: exkurze, přednášky, 
aktuální společenské a vzdělávací projekty. Dle potřeby je volen individuální přístup ke konkrétním 
žákům. 

Hodnocení výsledků žáků 

V základní podobě vychází z pětistupňové klasifikace dle Klasifikačního řádu školy. Využívá též 
didaktické testování. Součástí hodnocení je samostatná tvůrčí činnost, aktivní přístup při řešení 
problémových situací, aplikace získaných znalostí a dovedností z ostatních předmětů, osobní přínos 
k aktualizaci učiva. Jsou zohledněny i specifické potřeby učení konkrétních žáků. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 

Kompetence komunikativní: 

- přesné, jasné a srozumitelné vyjadřování 
- formulace a obhájení názorů a postojů. 

Kompetence sociální a personální: 
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- reálné posouzení osobních možností 
- odhad důsledků svého jednání a chování 
- stanovení cílů a priorit 
- přijímání rady a kritiky 
- odpovědný vztah ke svému zdraví a zdravému životnímu stylu 
- adaptace na změněné životní a pracovní podmínky 
- odpovědné plnění svěřených úkolů 
- smysl pro týmovou práci 
- vstřícnost v mezilidských vztazích a předcházení konfliktům. 

Kompetence občanské: 

- jednání ve vlastním a veřejném zájmu 
- dodržování zákonů, respektování práv a svobod 
- jednání v souladu s morálními principy demokratické společnosti 
- vědomí vlastní kulturní, národní a osobnostní identity 
- zájem o společenské i politické dění 
- odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí 
- odpovědnost za vlastní život i ochrana života, zdraví ostatních 
- vědomí tradic a hodnot svého národa 
- respektování regionálních specifik. 

Kompetence k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií: 

- práce s informacemi z různých zdrojů přenášených médii 
- využívání adekvátních informačních a komunikačních technologií 
- kritický přístup v posuzování věrohodnosti informačních zdrojů. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 

- odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 
- přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a vyhodnocení získaných informací 
- vhodná komunikace s potenciálním zaměstnavatelem 
- znalost práv a povinností plynoucích z pracovně právních vztahů. 

Kompetence k učení: 

- pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
- ovládání různých technik učení 
- vytvoření vhodných studijních podmínek a režimu 
- vyhledávání a zpracovávání informací 
- sledování a hodnocení pokroku při dosahování cílů svého učení 
- provádění sebehodnocení a přijetí výsledků svého učení od jiných lidí 
- posouzení možností dalšího vzdělávání. 

Průřezová témata 

K naplnění kompetencí jsou využívána průřezová témata: Člověk v demokratické společnosti, Člověk 
a životní prostředí, Informační a komunikační technologie. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- seznámí se se třemi světovými válkami, 

dokáže stručně charakterizovat tyto 
války; 

- objasní vývoj české a československé 
společnosti a státu ve 20. stol., uvede 
významné osobnosti a pokusí se 
zhodnotit jejich význam pro dobu 
a společnost; 

- vyjmenuje totalitní režimy a pokusí se 
uvést jejich dopad pro život lidí, uvede 
konkrétní příklady; 

- charakterizuje ideologie 20. stol., 
diskutuje o nich (využívá informační  
zdroje); 

- charakterizujet třetí svět, debatuje 
o jeho problémech i úspěších; 

 
 
 
- srovná jednotlivé civilizace současného 

světa; 
- charakterizuje pojem velmoc a vyspělá 

země, uvede příklady; 
- charakterizuje konflikty a místa napětí 

současného světa; 
- objasní pojem globální problém, uvede 

příklady a diskutuje o nich; 
- popíše globalizaci, její dopad na státy 

a život lidí; 
- vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních 

struktur; 
- charakterizuje českou společnost 

na počátku 21.století; 
- debatuje o obyvatelstvu ČR na počátku 

21. století, o multikulturním soužití 
v Evropě a ČR; 

- analyzuje vybraný problém české 
společnosti z hlediska médií a jiných 
zdrojů. 

  

 
Svět, československá a česká společnost ve 
20. století 
- společnost – vývoj společnosti, společenské 

problémy 
- tři světové války a jejich důsledky 
- vývoj a zápas československé demokracie 
- staré a nové ideologie (liberalismus, 

konzervatismus, komunismus, socialismus, 
nacionalismus, feminismus, enviro-
mentalismus) 

- třetí svět ve 20. století 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soudobý svět a česká společnost na prahu 
21. století 
- velké civilizační okruhy současného světa 
- velmoci a vyspělé země (současnost) 
- bezpečnost lidí, napětí a konflikty 

současného světa 
- globální problémy 
- globalizace a současné státy, vliv na život 

lidí 
- zapojení ČR do mezinárodních struktur 
- integrace a desintegrace ve světě 
- obyvatelstvo ČR – současný stav, prognózy 
- multikulturní soužití 

 
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ročník 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- vysvětlí, jak lidé chápali svět 

v předfilozofickém období, vysvětlí 
pojem  mýtus  a mytologický výklad 
světa; 

- uvede otázky, kterými se filosofie 
zabývá, osvojí si pojmový aparát 
a dokáže ho používat; 

- charakterizuje filozofické disciplíny; 
- uvede proměny filozofického myšlení 

v dějinách lidských společností, 
nejdůležitější období bude 
charakterizovat; 

- aplikuje filozofické problémy 
na konkrétní životní situace; 

- debatuje o praktických filozoficko-
etických otázkách; 

 
- objasní podstatu etiky, osvojí si 

pojmový aparát a dokáže ho používat; 
- uvede proměny postojů v dějinách etiky 

a její význam v životě člověka; 
- charakterizuje projevy lidského jednání 

a debatuje o nich s využitím 
konkrétních příkladů; 

- vysvětlí komunikace a aplikuje na inter-
personální vztahy; 

- objasní souvislost člověk – národ – 
vlast; 

- charakterizuje podstatu a různorodost 
komunit; 

- objasní současné postavení mužů 
a žen, též genderovou rovnost, doloží 
příklady; 

- vysvětlí problematiku současné vesnice 
a města, objasní dopad urbanizace; 

- charakterizuje  a zhodnotí význam 
výchovy a vzdělání v souvislosti s pre-
vencí patologických jevů ve spole-
čnosti. 

 

 
Filozofie, praktická filozofie 
a antropologická filozofie 
- lidské myšlení v předfilozofickém období 
- filozofie, základní filozofické problémy 
- filozofické disciplíny 
- vývoj filozofického myšlení 
- význam filozofie v životě člověka 
- smysl života, spokojenost, štěstí, stárnutí 

a smrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etika a její význam v životě člověka 
- etika, její předmět a pojmy 
- etické postoje v dějinách společností 
- význam etiky v životě člověka 
- mravní hodnoty, normy, lidské jednání: čest, 

úcta, svědomí, svobodná vůle, povinnost, 
vina, trest, smíření, pravda 

- dorozumívání, porozumění, interpersonální 
komunikace 

- člověk, národ, vlast 
- etnické, náboženské, sociální skupiny, 

komunity 
- prosociální jednání 
- ženy a muži, genderová rovnost 
- vesnice a města, urbanizace 
- výchova a vzdělání, prevence patologických 

jevů ve společnosti 
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SEMINÁŘ  ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 
Celková hodinová dotace: 60 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má všeobecně vzdělávací charakter. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Směřuje k pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace žáků, optimální informovanosti a vlastní aktivitě  
občanů demokratického státu. Vede žáky k odpovědnosti vůči sobě samému i společnosti. Učí je 
kriticky myslet a hodnotit aktuální situace, nenechat se manipulovat a porozumět problémům 
současného světa, v němž žijí. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Základy společenských věd 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

 4. 

 
- Politologie 
- Náhled do právní nauky 
- Náhled do ekonomie a národní hospodářství v ČR 
- Mezinárodní vztahy a organizace 
- Vybrané kapitoly z psychologie 
- Sociologie, kulturní společnost 
- Vybrané kapitoly z filozofie 
- Náboženství – projev transcendentní moci 
- Etické problémy současného světa 
- Logika a teorie vědy 
 

2 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Směřují k aplikaci získaných vědomostí a dovedností v reálném životě, ke kritickému postoji a 
hodnocení informací získaných z různých mediálních zdrojů, ke správné objektivní formulaci svých 
názorů na zásadní otázky doby. Své argumenty má reálně podložené, dokáže je obhájit, diskutovat o 
nich.  

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Navazují na výstupní vědomosti a dovednosti předchozího i dosaženého stupně vzdělání a rozvíjí je 
vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření. Vzhledem k této základní strategii se aplikují 
metody: dialogické, týmová práce, využívání informačních zdrojů a komunikačních prostředků, tvorba 
prezentací – projektů, exkurze, přednášky. Dle povahy výukové jednotky je volen individuální přístup. 

Hodnocení výsledků žáků 

V základní podobě vychází z pětistupňové klasifikace dle klasifikačního řádu školy. Využívá též 
didaktické testování. Zásadní součástí hodnocení je samostatná tvůrčí činnost, aktivní přístup při 
řešení problémových situací, aplikace získaných znalostí a dovedností z ostatních předmětů, osobní 
přínos k aktualizaci učiva. Jsou zohledněny i specifické potřeby učení žáků. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 

Kompetence komunikativní 

- formulace a obhájení názorů a postojů 

Kompetence sociální a personální 

- odpovědné plnění svěřených úkolů 
- smysl pro týmovou práci 
- vstřícnost v mezilidských vztazích a předcházení konfliktům 

Kompetence občanské 

- jednání ve vlastním a veřejném zájmu 
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- dodržování zákonů, respektování práv a svobod 
- jednání v souladu s morálními principy demokratické společnosti 
- vědomí vlastní kulturní, národní a osobnostní identity 
- zájem o společenské i politické dění 
- odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí 
- respektování regionálních specifik 

Kompetence k využíváni prostředků informačních a komunikačních technologií 

- práce s informacemi z různých zdrojů přenášených médii 
- využívání adekvátních informačních a komunikačních technologií 
- kritický přístup v posuzování věrohodnosti informačních zdrojů 
- tvorba vlastních prezentací, projektů 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

- přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a vyhodnocení získaných informací 

Kompetence k učení 

- vytvoření vědomí nutnosti celoživotního učení a vzdělávání 
- vyhledávání a zpracovávání informací, jejich vhodná aplikace 
- možnosti dalšího vzdělávání 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání         2.ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- charakterizuje vědní obor a jeho 

význam pro životní praxi 
- orientuje se v oblasti státoprávní teorie 
- zpracuje dané téma z historie české 

státnosti a kriticky ho posoudí 
- objasní dělbu státní moci a praktický 

význam zákonodárného procesu 
- ukáže souvislost politiky a ideologie 
- vysvětlí důležitost účasti občanů na 

politic.životě společ. 
- orientuje se v oblasti společensko-

politic.aktivit 
- charakterizuje činnost orgánů státní 

správy a samosprávy (viz.region) 
 
 
- charakterizuje právní a mravní vědomí, 

aplikuje na příkladech 
- objasní vybrané části právního řádu na 

příkladech 
- právní vztahy a ochranu obč.aplikuje na 

příkladech 
- charakterizuje vybraná právní odvětví 
- vysvětlí pojem, účel a fáze správního 

řízení, i aktuálně ve vztahu k občanům 
 
 
 

 
1. Politologie 
-    vědní obor 
-    státoprávní teorie 
-    historické mezníky české státnosti 
-    dělba státní moci 
-    politika, její vztah k ideologii 
-    občané a politický život, občanská společ. 
-    správa a samospráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Právní nauka 
- právní a mravní vědomí 
- aplikace právního řádu 
- právní vztahy, právní ochrana 
- vybraná právní odvětví 
- správní řízení 
 
 
 
 
 
  

 
60 

 
 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
 
- vysvětlí význam ekonome pro praktický 

život 
- kriticky zhodnotí stav tržního NH v ČR 
- objektivně posoudí možnosti podnikání, 

vysvětlí problematiku živnostenského 
oprávnění 

- zpracuje problematiku hospodářské 
politiky ČR (prezentace) 

- vysvětlí proces tvorby státního rozpočtu 
- orientuje se ve světě práce 
 
 
 
 
- vysvětlí problematiku mezinárod.vztahů 

jako vědy 

 
3. Náhled do ekonomie a NH ČR 
- praktický význam ekonomie 
- charakter tržního NH v ČR 
- problematika podnikání 
- účel živnostenského oprávnění 
- hospodářská politika ČR a státní rozpočet 
- člověk ve sféře práce 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mezinárodní vztahy a organizace 
- mezinárodní vztahy jako věda 
- mezinárodní organizace 
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- s využitím info se seznámí s obsahem 
činnosti MO, zpracuje problematiku 
voj.bezpeč.orgz. (prezentace) 

- zpracuje aktuálně téma EU (prezentc.) 
- charakterizuje a zhodnotí proces integr. 
- Kriticky posoudí postavení ČR 

v mezinárodních vztazích 
- objasní podstatu globálních problémů, 

dopad globalizace na společnost  
 
 
- vysvětlí význam psychologie pro 

praktický život 
- charakterizuje metody výzkumu a 

posoudí praktické využití 
- vytvoří naukové schéma osobnosti, 

zváží rizikové faktory 
- objasní fyziologické mechanismy 

lidského organismu 
- posoudí praktický význam duševní 

hygieny a charakterizuje duševní 
poruchy (příčiny poruch) 

- vysvětlí příčiny zátěžových situací a 
deprivace, navrhne prevenci 

 
 
- objasní význam sociologie pro praktický 

život 
- posoudí praktic.využití metod výzkumu 
- objasní proces socializace a závažnost 

sociální deviace 
- specifikuje zásadní problémy současné 

české společnosti 
- vysvětlí: sociální komunikace, masová 

komunikace a posoudí její vliv na 
světovou kulturní společnost 

 
 
 
 
 
 
 

- vojensko-bezpečnostní organizace 
- EU – aktuální činnost 21.stol. 
- proces integrace 
- postavení ČR v mezinárodních organizacích 
- globální problémy, globalizace 
 
 
 
 
 
5. Vybrané kapitoly z psychologie 
-    věda a pojmový aparát, diferenciace 
-    metody výzkumu – význam 
-    psychologie osobnosti 
-    fyziologické mechanismy psychiky 
-    duševní hygiena, poruchy 
-    zátěžové situace, deprivace 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sociologie, kulturní společnost 
-    věda a pojmový aparát 
-    metody výzkumu – význam 
-    proces socializace 
-    problémy života současné české společnosti 
-    komunikační proces 
-    charakter současné světové kulturní společ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
: 
- charakterizuje duchovní předpoklady 

vzniku filozofie a význam pro praktický 
život 

- vysvětlí základní filozofické pojmy 
- přehledně zpracuje kapitoly z dějin 

světového i českého filozof.myšlení 
- objasní problematiku poznání: možnosti 

a cíle 

 
7. Vybrané kapitoly z filozofie 
- vznik a význam v životě člověka 
- věda, pojmový aparát, diferenciace 
- kapitoly z dějin filozofie 
- gnozeologie – problematika poznání 
- příroda a svět 
- člověk v dějinách filozofie 
- filozofická antropologie 
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- s využitím info z odbor.filozof.lit.vysvětlí 
problematiku přírody a světa 

- vysvětlí pohledy na úlohu člověka ve 
světě a společnosti 

- objasní podstatu filozofické antropolog. 
Jako celkového smyslu lidského bytí 

 
 
- vysvětlí aktivní a pasivní projev vztahu 

k vyšší moci 
- charakterizuje  základní svět.nábožen., 

posoudí jejich vliv na současný životní 
styl 

- zpracuje prezentaci o aktuál.nábožens. 
hnutích a sektách 21.stol. 

- charakterizuje náboženskou otázku 
v ČR (vliv na populaci) 

 
 
- charakterizuje etiku jako vědu, posoudí 

její význam pro praktický život 
- přehledně zpracuje dějiny a směry etiky 
- vysvětlí etické kategorie, posoudí jejich 

aktuálnost 
- objasní pozici etiky v době globalizace 
- ukáže souvislost etiky a politiky 
 
 
- charakterizujte neformální logiku a teorii 

argumentace 
- formou prezentace vybere zásadní 

kapitoly z dějin logiky (viz.odbor.lit.) 
- objasní tři úrovně logické stavby jayka 
- vysvětlí tři části definice a její druhy 
- rozebere,aplikuje problem.argumentace 

 
 
 
 
 
 
 
8. Náboženství – projev transcendentní moci 
- projev lidského vztahu k vyšší moci 
- základní světová náboženství 
- nová náboženská hnutí, sekty 
- charakteristika náboženství v ČR 
 
 
 
 
 
 
9. Etické problémy současného světa 
- věda,pojmový aparát, dějiny a směry 
- etické kategorie 
- etika v éře globalizace 
- etické problémy současné české společ. 
- etika a politika 
 
 
 
10. Logika a teorie vědy 
-  neformální logika 
-  teorie vědy 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
 
Celková hodinová dotace: 32 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z okruhů Přírodovědného vzdělávání – Biologické a ekologické 
vzdělávání. Předmět má převážně všeobecně vzdělávací charakter a je zařazen do 1. ročníku. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu environmentální vzdělávání je poskytnout žákům soubor poznatků o základních 
ekologických pojmech a zákonitostech. Výuka umožňuje žákům porozumět ekologickým souvislostem 
a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje. Žáci jsou seznámeni s postavením člověka v přírodě 
a s jeho vlivem na jednotlivé složky prostředí a se systémem ochrany přírody. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Environmentální vzdělávání 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- základy biologie 
- ekologie: organismy a prostředí 
- člověk a životní prostředí, ochrana životního prostředí 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Žáci v občanském a profesním životě přispívají k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, surovinami 
a energií a k minimalizaci odpadu. Uvědomí si závažnost vlivu životního prostředí na člověka a jeho 
zdraví a význam prevence onemocnění. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Výuka předmětu probíhá v kmenových učebnách. Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti 
na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: 
- výklad učiva 
- skupinová práce 
- pozorování v přírodě 
- referáty a diskuze 
- využívání dostupné techniky 
- exkurze. 

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy. Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka 
během vyučovací hodiny. Znalosti žáků jsou ověřovány krátkými testy, ústní formou, obhajobou 
výsledků samostatných činností. Součástí hodnocení je i přístup žáků k řešení aktuálních 
problémových úkolů a jejich schopností aplikovat poznatky v praxi. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání 
- ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení 
- být motivován k celoživotnímu učení 
- posuzovat svoje výsledky, srovnávat se s ostatními ve skupině, uvědomit si svoje rezervy 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti 

a zkušenosti v práci i v životě, hledat alternativní řešení, dokázat je prezentovat a diskutovat o nich. 

Kompetence komunikativní:  

- věcně správně se vyjadřovat, používat přírodovědné terminologie a symboliky 
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- prohlubovat biologické a ekologické vědomosti a dovednosti potřebné k pochopení zákonitostí 
biosféry, vztahů mezi organismy a prostředím 

- vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje, adekvátně reagovat 
na projevy druhých lidí. 

Kompetence sociální a personální: 

- adaptovat se na životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat  
- spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet na realizaci společných pracovních i jiných 

činností 
- uvědomovat si význam zdravého životního stylu. 

Občanské kompetence: 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu 
- chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
- uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života 

a zdraví ostatních.  

Odborné kompetence: 

- zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) její 
vliv na životní prostředí 

- nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní 
prostředí. 

Předmětem environmentální vzdělávání prolínají uvedená průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí: 

- zásahy člověka do přírody 
- zdroje energie a surovin 
- odpady 
- změny krajiny 
- znečišťování životního prostředí. 

Informační a komunikační technologie: 

- internet jako zdroj informací k daným tématům 
- zpracování informací s využitím výpočetní techniky. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

Žák: 
- charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi; 
- vyjádří vlastními slovy základní 

vlastnosti živých soustav; 
- popíše buňku jako základní stavební 

a funkční jednotku života; 
- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou; 
- charakterizuje rostlinnou a živočišnou 

buňku a uvede rozdíly; 
- uvede základní skupiny organismů a 

porovná je; 
- objasní význam genetiky; 
- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí 

funkci orgánů a orgánových soustav; 
- vysvětlí význam zdravé výživy a uvede 

principy zdravého životního stylu; 
- vede příklady bakteriálních, virových a 

jiných onemocnění a možnosti 
prevence; 
 
 

- definuje ekologickou valenci, vysvětlí 
pojem bioindikátor a uvede příklady 
na vybraných organismech; 

- charakterizuje abiotické faktory 
prostředí, popíše jejich vliv 
na organismy (sluneční záření, teplota, 
voda, půda, atmosféra) a uvede 
příklady adaptací organismů na tyto 
podmínky; 

- vysvětlí koloběhy základních 
biogenních prvků v přírodě; 

- popíše znaky a vlastnosti populace, 
uvede příklady vzájemných vztahů 
mezi organismy a populacemi; 

- definuje společenstvo, popíše základní 
typy, vývoj, strukturu společenstva 
a faktory, které ji v dané lokalitě 
ovlivňují; 

- charakterizuje ekosystém a uvede 
příklady potravních řetězců, koloběhu 
živin a toku energie v ekosystémech; 

- porovná různé biomy, zhodnotí jejich 
význam a uvede nejznámější zástupce 
flóry a fauny; 

- popíše základní postoje člověka 
k přírodě a jejich důsledky od historie 
po současnost; 

- zhodnotí environmentální aspekty 
silniční, železniční, říční a letecké 
dopravy z hlediska jejich dopadu 

1. Základy biologie 

- vznik a vývoj života na Zemi 

- vlastnosti živých soustav 
- typy buněk 
- rozmanitost organismů a jejich charakteristika 
- dědičnost a proměnlivost organismů 
- biologie člověka 
- zdraví a nemoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ekologie, organismy a prostředí  
- ekologická valence 
- abiotické faktory prostředí 
- koloběh biogenních prvků 
- biotické faktory prostředí 
- biomy 
- člověk a životní prostředí 
- doprava a průmysl 
- klimatické změny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 
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na životní prostředí; 
- zhodnotí environmentální aspekty 

průmyslové výroby z hlediska jejich 
dopadu na životní prostředí; 

- vysvětlí podstatu klimatických změn, 
skleníkového efektu a uvede jejich 
důsledky pro životní prostředí i člověka; 

 
 
- definuje udržitelný rozvoj a vysvětlí jeho 

základní principy; 
- popíše základní znečišťující látky 

v atmosféře, půdě a ve vodě a navrhne 
příklady opatření k minimalizaci jejich 
negativního působení; 

- uvede příklady civilizačních chorob 
spojených se znečišťováním prostředí 
a možné způsoby ochrany před nimi; 

- objasní problémy odpadového 
hospodářství, uvede největší 
producenty odpadů a navrhne konkrétní 
opatření a činnosti ke snižování jejich 
produkce; 

- popíše přírodní surovinové a energie-
tické zdroje a uvede příklady prakti-
ckého využití alternativních a obnovi-
telných zdrojů energie a příklady 
činností, kterými lze snížit čerpání ne-
obnovitelných zdrojů energie a surovin; 

- charakterizuje základní formy a principy 
ochrany přírody v ČR a uvede příklady 
chráněných území a chráněných 
organismů v ČR; 

- popíše legislativní, ekonomické a infor-
mační nástroje společnosti na ochranu 
životního prostředí; 

- objasní souvislost mezi růstem lidské 
populace a vymíráním určitých druhů 
organismů; 

- na zvoleném konkrétním příkladu 
z oboru vzdělávání navrhne řešení 
vybraného environmentálního 
problému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Člověk a životní prostředí, ochrana 
    životního prostředí 
- udržitelný rozvoj 
- ekologické problémy znečišťování prostředí 
- odpady 
- energetická a surovinová základna 
- ochrana přírody a biodiverzity 
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Matematika  
 
Celková hodinová dotace: 128 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z obsahového okruhu Matematické vzdělávání. Má všeobecně 
vzdělávací charakter. Předmět je zařazen do obou ročníků studia s 2 hodinovou dotací týdně. 
V závislosti na ukončování  studia ve  2. ročníku a požadavkům na termíny státní maturitní zkoušky je 
hodinová dotace v jednotlivých ročnících stanovena na 68 / 60. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat matematiku 
v různých životních situacích. Vyučování probíhá ve vazbě na ostatní přírodovědné předměty 
(enviromentální vzdělávání) a na předměty odborné (účetnictví, ekonomika, informační a komunikační 
technologie). 
Matematické vzdělávání se podílí na dalším rozvoji intelektových schopností: abstraktního myšlení, 
vytváření úsudků a postupů při řešení problémů. Důraz je kladen na věcnou a srozumitelnou 
argumentaci a schopnost pracovat s informačními zdroji. 
Uvedené výsledky vzdělávání představují základ matematického vzdělávání pro daný stupeň vzdělání 
a navazují na obsah a výsledky stanovené RVP pro tříleté obory vzdělání s výučním listem.  

Charakteristika učiva 

- Vzdělávací oblast: Matematické vzdělávání 
- 1. a 2. ročník, 2 hodiny týdně (68 / 60) 
- Učivo odpovídá požadavkům středoškolského odborného vzdělání v matematice. 
- Předmět rozvíjí logické myšlení žáků, poskytuje matematický aparát pro řešení běžných životních 

situací a pomáhá při studiu odborných předmětů.  
- Učivo pokrývá veškeré tematické celky z RVP. 
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Matematika 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- číselné obory 
- výrazy 
- mocniny a odmocniny 
- rovnice a nerovnice 
- planimetrie 
- vektory 
- analytické vyjádření přímky 
- funkce a její průběh (funkce lineární, kvadratická, nepřímá úměrnost) 
- písemné práce a jejich analýza 
 

2 

2.  

 
- funkce a její průběh (funkce goniometrické, exponenciální 

a logaritmická)  
- posloupnosti a finanční matematika 
- kombinatorika 
- pravděpodobnost 
- práce s daty 
- písemné práce a jejich analýza 

2 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Matematické vzdělávání vede k tomu, aby žáci získávali: 
- pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace 
- důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti 
- preciznost a přesnost při své práci 
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání 
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Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: výklad 
učiva, frontální práce učitele s žáky, řízený rozhovor, prezentace učiva s využitím výukových programů 
či prezentací připravených učitelem, kolektivní i individuální řešení problémových úloh, skupinová 
a samostatná práce na zadaných úkolech, procvičování a opakování učiva;  práce s učebnicemi, 
matematickými tabulkami a sbírkami; práce s výpočetní technikou, prezentace výsledků práce žáků 
pomocí ICT 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je v souladu s Klasifikačním řádem školy. Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu 
žáka během vyučovací hodiny, kontroluje připravenost žáků na vyučování prostřednictvím písemných 
i ústních zkoušek. Při hodnocení je zohledňován vstřícný přístup žáků a samostatné plnění zadaných 
úkolů. Při prezentaci výsledků práce ve třídě je kladen důraz na sebehodnocení a hodnocení 
vzájemné. Oceňována je zejména originálnost řešení úloh otevřených. Při hodnocení žáka je váha 
kladena na výsledky 2 samostatných hodinových prací během každého ročníku. Stejná doba je 
věnována  analýze těchto prací. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- absolventi by měli mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; umět střídat různé metody a formy 
činností; vyhledávat informace v různých zdrojích; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit 
vhodný studijní režim a podmínky; využívat ke svému učení zkušenosti své i jiných lidí; sledovat 
a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení 
od jiných lidí; správně užívat osvojené matematické pojmy a vztahy, znát možnosti svého dalšího 
vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů: 

- absolventi umí aplikovat získané znalosti a dovednosti při řešení problému v ostatních vyučovacích 
předmětech a reálném životě; při řešení problémových úloh jsou schopni hledat i alternativní 
řešení, které umí prezentovat a diskutovat o něm; vytváří si zásobu matematických algoritmů 
a metod řešení; absolventi by měli porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat 
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit 
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení 
problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat  
při řešení problémů s jinými lidmi; absolventi umí pracovat s chybou, jsou schopni provést rozbor 
problému, plánovat postup řešení, odhadnout výsledky řešení, kriticky zhodnotit všechny kroky, 
využívat zkušenosti z praxe a navazovat na ně. 

Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se věcně správně vyjadřovat, používat 
terminologii a symboliku, být schopni podat slovní komentář při objasňování postupu řešení; uměli 
komunikovat při práci ve skupině, srozumitelně formulovat své postupy, interpretovat výsledky úloh 
s využitím matematického vyjádření i v grafické podobě, užívat moderní komunikační technologie. 

Kompetence sociální a personální: 

- absolventi jsou schopni spolupráce při řešení problému, umí obhájit svůj názor a zvolený postup, 
při týmové práci se učí soutěživosti, uplatnění individuálních schopností, vědomostí a dovedností, 
jsou vedeni k zodpovědnosti při plnění úkolů, kriticky přijímat informace;  přispívat k vytváření 
vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům 
a stereotypům v přístupu k druhým. 

Předmětem matematika prolínají uvedená průřezové téma: 

Informační a komunikační technologie: 

- absolventi jsou vedeni k racionálnímu využívání moderních prostředků výpočetní techniky 
k  zpracování a prezentaci dat v textové i grafické podobě 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- provádí aritmetické operace v množině 

reálných čísel; 
- používá absolutní hodnotu, zapíše 

a znázorní interval, provádí operace 
s intervaly (sjednocení, průnik); 

- provádí operace s mnohočleny, 
lomenými výrazy, výrazy obsahujícími 
mocniny a odmocniny, upravuje 
číselné výrazy; 

- řeší lineární a kvadratické rovnice 
a jejich soustavy, lineární nerovnice; 

- používá ekvivalentní a neekvivalentní 
úpravy; 

 

 
Číslo a proměnná 
 
- číselné obory – reálná čísla a jejich 

vlastnosti 
- absolutní hodnota reálného čísla, intervaly 
- mocniny s celým a racionálním 

exponentem, odmocniny 
- výrazy s proměnnými 
- rovnice a nerovnice  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- řeší úlohy na polohové a metrické  
     vlastnosti rovinných útvarů 
- užívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků v početních 
i konstrukčních úlohách; 

- zná základní vlastnosti pravoúhlého a 
obecného trojúhelníka 

- určí povrch a objem základních těles 
s využitím funkčních vztahů 
a trigonometrie; 
 

 

 
Geometrie 
- rovinné útvary 
- trojúhelníky 

 
 

 
 

 

 
- provádí operace s vektory, řeší 

analyticky polohové a metrické vztahy 
bodů a přímek, užívá různá analytická 
vyjádření přímky; 
 
 

 

 
Vektorová algebra, analytické vyjádření 
přímky 
 
 

 

 
 

- načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí 
jejich vlastnosti; 

- aplikuje poznatky o funkcích při řešení 
praktických úloh; 

 

 
 

Funkce a její průběh 
 
- základní poznatky o funkcích 
- funkce lineární, kvadratická, nepřímá 

úměrnost 
 
 

Písemné práce a jejich analýza 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí 

jejich vlastnosti;  
- aplikuje funkční vztahy při řešení 

goniometrických, exponenciálních 
a  logaritmických rovnic 

- aplikuje poznatky o funkcích 
a aritmetické a geometrické 
posloupnosti při řešení praktických 
úloh; 

- provádí výpočty jednoduchých 
finančních záležitostí a orientuje se 
v základních pojmech finanční 
matematiky; 

 

 
Funkce a její průběh 
- goniometrické funkce a rovnice 
- exponenciální a logaritmická funkce, 

exponenciální a logaritmické rovnice 
- aritmetická a geometrická posloupnost, 

finanční matematika  
 
 
 
 
 
 

 
60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- využívá vztahy pro počet variací, 
permutací a kombinací bez opakování; 

- určí pravděpodobnost náhodného jevu 
kombinatorickým postupem; 

- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, 
diagramy a grafy se statistickými údaji. 
 

 

 
Práce s daty, kombinatorika 
a    pravděpodobnost 
 
 
 
 
 
 
Písemné práce a jejich analýza 
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SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MATEMATIKY 
 
Celková hodinová dotace: 60 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Má všeobecně vzdělávací charakter. Předmět je zařazen do 2. ročníku studia. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova člověka, který bude umět používat matematiku 
v různých životních situacích. Vyučování probíhá ve vazbě na ostatní přírodovědné předměty 
(enviromentální vzdělávání) a na předměty odborné (účetnictví, ekonomika, informační a komunikační 
technologie). 
Matematické vzdělávání se podílí na dalším rozvoji intelektových schopností: abstraktního myšlení, 
vytváření úsudků a postupů při řešení problémů. Důraz je kladen na věcnou a srozumitelnou 
argumentaci a schopnost pracovat s informačními zdroji. 
Uvedené výsledky vzdělávání představují základ matematického vzdělávání pro daný stupeň vzdělání 
a navazují na obsah a výsledky stanovené RVP pro tříleté obory vzdělání s výučním listem.  
Seminář z matematiky je určen pro žáky, kteří se rozhodli pro vykonání maturitní zkoušky 
z matematiky na základní úrovni, popřípadě žákům, kteří využijí poznatky z matematiky při dalším 
vzdělávání. 

Charakteristika učiva 

Vyučovací předmět Seminář z matematiky je zařazen jako volitelný předmět ve 2. ročníku. Učivo je 
koncipováno tak, aby si žáci zopakovali, upevnili a prohloubili znalosti a dovednosti získané 
předchozím studiem matematiky.  
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Seminář z matematiky 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

2. 

 
- číselné obory 
- algebraické výrazy 
- mocniny a odmocniny 
- rovnice a nerovnice 
- planimetrie 
- vektory 
- analytické vyjádření přímky 
- funkce a její průběh (lineární, kvadratická, lineární lomená,  

goniometrické, exponenciální a logaritmická) ) 
- posloupnosti a finanční matematika 
- kombinatorika 
- pravděpodobnost 
- práce s daty 
- písemné práce a jejich analýza 

 
 

2 

 

 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Matematické vzdělávání vede k tomu, aby žáci získávali: pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a 
její aplikace, důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, preciznost a přesnost při své práci, motivaci 
k celoživotnímu vzděláván.í 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: výklad 
učiva, frontální práce učitele s žáky, řízený rozhovor, prezentace učiva s využitím výukových programů 
či prezentací připravených učitelem, kolektivní i individuální řešení problémových úloh, skupinová 
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a samostatná práce na zadaných úkolech, procvičování a opakování učiva;  práce s učebnicemi, 
matematickými tabulkami a sbírkami; práce s výpočetní technikou, prezentace výsledků práce žáků 
pomocí ICT. 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je v souladu s Klasifikačním řádem školy. Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu 
žáka během vyučovací hodiny, kontroluje připravenost žáků na vyučování prostřednictvím písemných 
i ústních zkoušek. Při hodnocení je zohledňován vstřícný přístup žáků a samostatné plnění zadaných 
úkolů. Při prezentaci výsledků práce ve třídě je kladen důraz na sebehodnocení a hodnocení 
vzájemné. Oceňována je zejména originálnost řešení úloh otevřených. Při hodnocení žáka je váha 
kladena na výsledky 4 samostatných hodinových prací během každého ročníku. Stejná doba je 
věnována  analýze těchto prací. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k učení: 

- absolventi by měli mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; umět střídat různé metody a formy 
činností; vyhledávat informace v různých zdrojích; ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit 
vhodný studijní režim a podmínky; využívat ke svému učení zkušenosti své i jiných lidí; sledovat 
a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení 
od jiných lidí; správně užívat osvojené matematické pojmy a vztahy, znát možnosti svého dalšího 
vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence k řešení problémů: 

- absolventi umí aplikovat získané znalosti a dovednosti při řešení problému v ostatních vyučovacích 
předmětech a reálném životě; při řešení problémových úloh jsou schopni hledat i alternativní 
řešení, které umí prezentovat a diskutovat o něm; vytváří si zásobu matematických algoritmů 
a metod řešení; absolventi by měli porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat 
informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit 
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení 
problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby vhodné 
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat  
při řešení problémů s jinými lidmi; absolventi umí pracovat s chybou, jsou schopni provést rozbor 
problému, plánovat postup řešení, odhadnout výsledky řešení, kriticky zhodnotit všechny kroky, 
využívat zkušenosti z praxe a navazovat na ně. 

Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se věcně správně vyjadřovat, používat 
terminologii a symboliku, být schopni podat slovní komentář při objasňování postupu řešení; uměli 
komunikovat při práci ve skupině, srozumitelně formulovat své postupy, interpretovat výsledky úloh 
s využitím matematického vyjádření i v grafické podobě, užívat  moderní komunikační technologie. 

Kompetence sociální a personální: 

- absolventi  jsou schopni spolupráce při řešení problému, umí obhájit svůj názor a zvolený postup, 
při týmové práci se učí soutěživosti, uplatnění individuálních schopností, vědomostí a dovedností, 
jsou vedeni k zodpovědnosti při plnění úkolů, kriticky přijímat informace;  přispívat k vytváření 
vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům 
a stereotypům v přístupu k druhým. 

Předmět Seminář z matematiky prolínají uvedená průřezové téma: 

Informační a komunikační technologie: 

- absolventi jsou vedeni k racionálnímu využívání moderních prostředků výpočetní techniky 
k  zpracování a prezentaci dat v textové i grafické podobě 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- provádí aritmetické operace v množině 

reálných čísel; 
- používá absolutní hodnotu, zapíše 

a znázorní interval, provádí operace 
s intervaly (sjednocení, průnik); 

- provádí operace s mnohočleny, 
lomenými výrazy, výrazy obsahujícími 
mocniny a odmocniny, upravuje 
číselné výrazy; 

- řeší lineární a kvadratické rovnice 
a jejich soustavy, lineární a kvadratické 
nerovnice; 

- používá ekvivalentní a neekvivalentní 
úpravy; 

 
Číslo a proměnná 
 
- číselné obory – reálná čísla a jejich 

vlastnosti 
- absolutní hodnota reálného čísla, intervaly 
- mocniny s celým a racionálním 

exponentem, odmocniny 
- výrazy s proměnnými 
- rovnice a nerovnice  
 
 
 
 
 
 
 

 
60 
 
 
 

 
 

 
- řeší úlohy na polohové a metrické  
     vlastnosti rovinných útvarů 
- užívá věty o shodnosti a podobnosti 

trojúhelníků v početních 
i konstrukčních úlohách; 

- určí povrch a objem základních těles 
s využitím funkčních vztahů 
a trigonometrie; 

Geometrie 
- rovinné útvary 
- shodnost a podobnost trojúhelníků 
- shodná zobrazení, stejnolehlost 
- množiny bodů dané vlastnosti 

 
 
 

 

 
- provádí operace s vektory, řeší 

analyticky polohové a metrické vztahy 
bodů a přímek, užívá různá analytická 
vyjádření přímky; 

 

Vektorová algebra, analytické vyjádření 
přímky 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
- načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí 

jejich vlastnosti; 
- aplikuje poznatky o funkcích při řešení 

praktických úloh; 
- načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí 

jejich vlastnosti;  
- aplikuje funkční vztahy při řešení 

goniometrických, exponenciálních 
a  logaritmických rovnic 

- aplikuje poznatky o funkcích 
a aritmetické a geometrické 
posloupnosti při řešení praktických 
úloh; 

- provádí výpočty jednoduchých 
finančních záležitostí a orientuje se 
v základních pojmech finanční 
matematiky; 

 

Funkce a její průběh 
 
- základní poznatky o funkcích 
- funkce lineární, kvadratická, lineární 

lomená, 
- goniometrické funkce a rovnice 
- exponenciální a logaritmická funkce, 

exponenciální a logaritmické rovnice 
- aritmetická a geometrická posloupnost, 

finanční matematika  
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
- využívá vztahy pro počet variací, 

permutací a kombinací bez opakování; 
- určí pravděpodobnost náhodného jevu 

kombinatorickým postupem; 
- čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, 

diagramy a grafy se statistickými údaji. 
 

 

 
Práce s daty, kombinatorika 
a    pravděpodobnost 
 
 
 
 
 
 
Písemné práce a jejich analýza 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
Celková hodinová dotace: 128 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět informační a komunikační technologie (ICT) vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání 
z obsahového okruhu Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a má převážně 
všeobecně vzdělávací charakter. Předmět je zařazen do prvního i druhého ročníku s dotací dvě 
hodiny týdně. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět informační a komunikační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat 
s prostředky ICT a efektivně je využívali v jiných předmětech, dalším vzdělávání, výkonu povolání 
i soukromém životě. Vysoká úroveň znalostí a dovedností ICT je pro žáky hlavním předpokladem 
dobrého uplatnění na trhu práce v moderní informační společnosti. V rámci tohoto předmětu si žáci 
rozšíří znalosti o výpočetní technice jako takové, zdokonalí svou práci v prostředí operačního systému 
na bázi grafického uživatelského rozhraní včetně jeho konfigurace, ale i práci s dalším základním 
programovým vybavením jako je textový editor pro tvorbu a následné úpravy textů včetně 
pokročilejších technik např. hromadná korespondence, dále pak tabulkový procesor jako základní 
nástroj pro efektivní zpracování dat ve formě různých tabulek a grafů. Cílem předmětu informační 
a komunikační technologie je také rozšíření schopností žáků komunikovat pomocí internetu, 
vyhledávat a zpracovávat informace, pracovat v počítačové síti, správně zvolit vhodnou metodu 
prezentace dle jejího účelu, tuto následně vytvořit, předvést před publikem a využívat též programové 
vybavení pro tvorbu a úpravy rastrové grafiky i další prostředky informačních a komunikačních 
technologií. Přestože většina žáků, absolventů různých oborů vzdělání zakončených výučním listem, 
již na určité úrovni prostředky výpočetní techniky ovládají, jsou jejich znalosti a dovednosti velmi 
nevyrovnané. Úkolem prvního ročníku je rozdílnou počáteční úroveň znalostí a dovedností žáků 
sjednotit. Cílem je, aby se pro žáka stal počítač běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení 
úkolů souvisejících se studiem i budoucí praxí.  

Charakteristika učiva 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Informační a komunikační technologie 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- úvod, obsah a význam předmětu 
- technické vybavení počítače (HARDWARE) 
- operační systém WINDOWS – základy práce 
- textový editor MS WORD – základní techniky 
- počítačové sítě, INTERNET 
- tabulkový procesor MS EXCEL – základní techniky 
- Microsoft Power Point – základy práce 
 

2 

2. 
 

 
- internet – komunikace 
- počítačové viry, zabezpečení počítače 
- operační systém WINDOWS – konfigurace 
- textový editor MS WORD – rozšiřující techniky 
- tabulkový procesor MS EXCEL – rozšiřující techniky 
- Microsoft Power Point – rozšiřující techniky 
- úvod do počítačové grafiky, rastrová grafika 
 

2 

 

Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení) 

Základní formou výuky je cvičení v odborné učebně výpočetní techniky. Těžiště výuky spočívá 
v provádění praktických úkolů. Při použití metody výkladu bezprostředně následuje praktické 
procvičení vyloženého učiva. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci a řešení komplexních 
úloh. Je uplatňován též projektový přístup s využitím mezipředmětových vztahů (komplexní praktické 
úlohy umožňující aplikaci širokého spektra vědomostí a dovedností žáka i z jiných předmětů) a metody 
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problémového vyučování. Projekty se realizují formou týmové práce. Třída se při výuce dělí na 
skupiny tak, aby na každé pracovní stanici pracoval jeden žák. Výuka předmětu informační 
technologie je realizována v odborné učebně výpočetní techniky. Každé PC má dostatečnou kapacitu 
výpočetního výkonu, operační paměti, úložného prostoru a optickou mechaniku. PC jsou zapojena do 
počítačové sítě z důvodu sdílení periferních zařízení a přístupu k internetu s dostatečnou přenosovou 
rychlostí. Učebna má vyhovující softwarové vybavení; operační systémy na bázi grafického 
uživatelského rozhraní – Windows, kancelářské systémy MS Office a Open Office, dále pak programy 
pro práci s grafikou Corel Draw, Zoner  Photo Studio, Zoner Callisto atd. Učebna je pro lepší 
názornost výuky vybavena datovým projektorem.  

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků se v rámci podávání zpětnovazebních informací o zvládnutí jednotlivých celků učiva 
uskutečňuje průběžně, a to těmito způsoby: písemné testy – k ověření nezbytných teoretických 
znalostí daného tematického celku,  samostatné vypracování praktických úkolů – k ověření získaných 
dovedností. Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k celoživotnímu učení: 

- efektivně se učit, volit vhodné techniky učení a duševní práce, využívat k učení různé pomůcky 
a prostředky 

- celoživotně se vzdělávat, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje, aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci 

i v životě. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: 

- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
- učit se používat nové aplikace 
- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet 
- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií. 

Sociální a personální kompetence: 

- kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si vlastní přednosti i meze a nedostatky 
- kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, přijímat radu i kritiku od druhých lidí, uvědomit si, 

že z kritiky získá i cenné informace a poznatky 
- pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s ostatními, podílet se na realizaci společných 

pracovních a jiných činností, aktivně podporovat společná rozhodnutí 
- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených 
- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, k předcházení osobním konfliktům  

a k odstraňování diskriminace. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání: 

- mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce 
- vyhledat informace o možnostech dalšího vzdělávání a rekvalifikace. 

Kompetence k řešení problémů: 

- porozumění zadaných úkolů nebo určení jádra problému, získat informace potřebné k jeho řešení, 
navrhnout, zdůvodnit nebo vysvětlit způsob řešení, popř. varianty řešení 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi. 

Předmětem se prolíná průřezové téma Informační a komunikační technologie. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- rozumí základním pojmům z oboru 

informačních technologií, chápe vztah 
mezi HW a SW; 

- zná základní rozdělení programového 
vybavení; 

 
 
- zná základní schéma počítače; 
- chápe význam základních komponent 

počítače a periferních zařízení; 
- zapojí počítač a základní periferní 

zařízení, detekuje chyby a vymění 
spotřební materiál; 

- zná základní druhy paměťových médií  
a rozlišuje jejich výhody a nevýhody; 

- orientuje se v jednotlivých sekcích 
klávesnice a chápe funkce speciálních 
kláves; 

 
 
 
- uvědomuje si význam operačního 

systému; 
- má základní vědomosti o současných 

operačních systémech a jejich verzích; 
- zná výhody grafického uživatelského 

rozhraní v moderních operačních 
systémech; 

- umí pracovat se systémem oken 
(minimalizace, maximalizace, změna 
velikosti, přesuny, zavření atd.)  
a nabídkou start; 

- zná funkci základních ikon (Tento 
počítač, Dokumenty, Místa v síti, Koš 
atd.) a součástí hlavního panelu; 

- vytváří zástupce a rozumí jejich 
významu; 

- využívá možnosti předávání dat 
mezi jednotlivými aplikacemi; 

- dokáže nastavit a přizpůsobit hlavní 
panel, pracovní plochu a nabídku start; 

- dovede využít systém nápovědy; 
- pochopil strukturu dat a možnosti jejich 

uložení, rozumí a orientuje se 
v systému složek, ovládá základní 
práce se soubory (vyhledávání, 
kopírování, přesun, mazání), umí odlišit  
a rozpoznat základní typy souborů  
a pracovat s nimi; 

- je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

 
 
Úvod – obsah a význam předmětu 
- pojmy hardware a software 
- další základní pojmy (uživatel, programátor,  

program. jazyky) 
- software – základní přehled a členění 

software 
 
Technické vybavení počítače (HARDWARE) 
- historie výpočetní techniky, základní 

schéma počítače    
- základní sestava počítače, základní 

jednotka, základní deska 
- procesory, paměti (dělení pamětí) 
- zobrazovací jednotka 
- disková zařízení a další paměťová média 

(disketové jednotky, diskety, pevné disky, 
CD ROM, DVD, flash disky atd.), systém 
záznamu dat 

- periferní zařízení – dělení, multimédia 
- klávesnice 
 
Operační systém WINDOWS – základy práce 
Úvod do prostředí Windows: 
- grafické uživatelské rozhraní – základní 

pojmy 
Základy ovládání Windows:  
- zapnutí a vypnutí počítače, klávesnice  

a myš 
- obrazovka počítače se systémem Windows  
- tlačítko START, tento počítač 
- spuštění programu, práce s jeho oknem, 

přepínání mezi spuštěnými programy 
- dialogová okna Windows 
- použití a tvorba zástupců programu, 

dokumentu, složky 
- schránka, označení, metoda uchop  

a přenes, volba zpět (odvolat) 
- nastavení Plochy Windows, Hlavního 

panelu, nabídky Start 
- systém nápovědy 
 
Práce se soubory a složkami 
- prozkoumávání struktury složek, různá 

zobrazení struktury složky 
- vytváření, přejmenování, mazání, kopírování 

a přesun objektů, označení více objektů 
- uložení a otevření dokumentu, název 

souboru či složky 
- vyhledávání souborů či složek, sdílení disků 

a tiskáren v počítačové síti 
- zálohování dat  
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i (zabezpečeni dat před zneužitím, 
ochrana dat před zničením, porušování 
autorských práv) a omezeni (zejména 
technických a technologických) 
spojených s používáním výpočetní 
techniky; 

- aplikuje výše uvedené, zejména 
využívá prostředky zabezpečení dat 
před zneužitím a ochrany dat 
před zničením; 

 
 
- orientuje se v prostředí textového 

editoru; 
- MS WORD, chápe význam a využití; 
- zná a dodržuje běžná typografická 

pravidla a konvence; 
- samostatně vytváří, upravuje, 

uchovává a tiskne jednodušší textové 
dokumenty; 

- vkládá do textu objekty jiných aplikací; 
- využívá poznatků při vytváření 

obchodních dokumentů či studijních 
materiálů v elektronické podobě; 

 
 
 
 
 
 
- chápe specifika práce v síti (včetně 

rizik), využívá jejich možností a pracuje 
s jejími prostředky; 

- volí vhodné informační zdroje,   
k vyhledávání požadovaných informaci 
a odpovídající techniky (metody, 
způsoby) k jejich získávání; 

- získává a využívá informace  
z otevřených zdrojů, zejména pak  
z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání; 

- orientuje se v získaných informacích, 
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí 
jejich výběr a dále je zpracovává; 

- uvědomuje si nutnost posouzení validity 
informačních zdrojů a použití informací 
relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního problému; 

- interpretuje správně získané informace 
a výsledky jejich zpracování následně 
prezentuje vhodným způsobem  
s ohledem na jejich další uživatele; 

 
 
- orientuje se v prostředí tabulkového 

procesoru MS EXCEL, rozumí jeho 
funkci; 

- na uživatelské úrovni používá tabulkový 
procesor; 

- umí vkládat do tabulek různé typy dat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textový editor MS WORD – základní 
techniky 
- obecné principy práce textových editorů  

a jejich využití v praxi 
- základy ovládání – popis obrazovky, menu, 

panely nástrojů 
- práce se souborem (založení, otevření, 

uložení, uložení pod jménem atd.) 
- základy tvorby dokumentu (nastavení 

parametrů stránky, okrajů, tabulátorů, režim 
vkládání a přepisu atd.) 

- práce s textem – zakládání stylů 
(formátování písma, odstavce, automatické 
číslování odstavců, odrážky atd.) a dále 
přesun textu, kopie, vyhledávání  
a nahrazování, kontrola pravopisu, záhlaví  
a zápatí 

- tisk a předtisková příprava 
 
Počítačové sítě, INTERNET   
- počítačové sítě  
- LAN, WAN, topologie, základní pojmy, 

specifika 
- seznámení se sítí Internet – základní pojmy 
- služby Internetu 
- připojení k Internetu 
- Internet ve Windows  
- www stránky – program Internet Explorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulkový procesor MS EXCEL – základní 
techniky 
- obecné principy práce tabulkových 

procesorů a jejich využití v praxi 
- základní pojmy (buňka, aktuální buňka, 

oblast, data, typy dat atd.) 
- struktura tabulek a typy dat 
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a upravovat jejich formát; 
- vytváří vzorce; 
- samostatně vytváří jednodušší tabulky 

zaměřené k oboru (vyhodnocení 
prodejů, ceníky s uplatňováním výpočtů 
slev na základě objemu odběru, faktury 
atd.); 

- provádí předtiskovou přípravu a tisk; 
 
 
 
 
 
- chápe význam prezentací a strukturu 

jejich tvorby v programu Power Point; 
- orientuje se v prostředí programu; 
- ovládá základy práce s prezentacemi; 
- dokáže pracovat s textem a objekty; 
- animuje snímky, objekty, nastavuje 

přechody mezi snímky; 
- umí upravit vzhled prezentace; 
- je schopen na základě zadaného 

tématu vytvořit vedenou prezentaci. 
 

- základy ovládání – popis obrazovky, menu, 
panely nástrojů 

- práce se souborem (založení, otevření, 
uložení, uložení pod jménem atd.) 

- základy práce s tabulkou (označování 
buněk, oblastí, zápis a editace údajů  
v buňce atd.) 

- zápis vzorců (operandy, operátory, 
průvodce funkcí, odkazy atd.) 

- formátování tabulky (formát buňky, změna 
šířky a výšky u řádku a sloupce atd.) 

- tisk a předtisková příprava 
 
Microsoft Power Point – základy práce 
- seznámení s Power Pointem (možnosti 

publikování a využití prezentací) 
- plánování účelu, prezentační metody, formy 

a obsahu prezentace 
- základy práce s prezentacemi (zobrazení, 

otevření a uložení, práce se snímky, 
vlastnosti prezentací) 

- práce s textem – psaní, formátování 
odstavců, osnova, efekty    

- práce s objekty na snímcích – označování, 
přesouvání, kopírování, vyrovnání, změna 
tvaru, seskupování, otáčení, formátování 
atd. 

- úprava vzhledu prezentací – barevná 
schémata, pozadí snímku, záhlaví a zápatí, 
šablony, ladění atd. 

- tvorba vedené prezentace 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy, naopak 
její přijetí a následné otevření; 

- využívá další funkce poštovního klienta; 
- ovládá další běžné prostředky online  

a offline komunikace a výměnu dat; 
 
- uvědomuje si význam zabezpečení 

počítače; 
- zná základní typy virů; 
- umí používat antivirový program; 
 
 
- používá aplikace dodávané  

s operačním systémem; 
- umí si přizpůsobit prostředí operačního 

systému; 

 
 
INTERNET – komunikace 
- elektronická pošta – program MS Outlook  
- další způsoby internetové komunikace 

(Chat, ICQ …) 
 
 
 
Počítačové viry, zabezpečení počítače 
- typy virů 
- antivirové programy 
- protivirová opatření 
- možnosti zabezpečení počítače 
 
Operační systém WINDOWS – konfigurace 
Programy dodávané se systémem Windows: 
- drobné programy (kalkulačka, poznámkový 

blok, mapa znaků) 
- multimédia (zvuk, obraz a video v počítači) 
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- je schopen instalovat a deinstalovat 
software; 

- chápe význam údržby systému, 
zálohování a zná možnosti obnovy 
havarovaného operačního systému; 

 
 
 
 
 
 
 
- při práci s tabulkou používá různé 

druhy ohraničení, dovede slučovat  
a rozdělovat buňky, měnit šířku sloupců 
i výšku řádek, zarovnávat text 
v tabulce, a to i svisle apod.; 

- dovede zacházet s panelem nástrojů 
kreslení a vytvořit grafickou úpravu 
dokumentu; 

- samostatně vytváří, upravuje a tiskne 
složitější dokumenty; 

- je schopen vytvořit a použít dokument 
hromadné korespondence; 

 
 
 
 
 
- chápe systém sešitu a umí využít 

jednotlivých listů včetně pojmenování  
a adresace; 

- ovládá využití podmíněného 
formátování dat v tabulce např. 
při prezentaci obchodních výsledků 
firmy; 

- je schopen data z tabulek prezentovat 
různými typy grafů; 

- samostatně vytváří oborově zaměřené 
složitější tabulky včetně grafického 
znázornění dat; 

- používá funkce, vyhledávání, třídění  
a filtrování dat; 

 
- umí zvýšit názornost prezentace 

vložením grafu, či diagramu; 
- dokáže prezentaci ozvučit a rozšířit  

o video, připravit podklady; 
- rozlišuje rozdíly při tvorbě 

automatických a interaktivních 
prezentací; 

- je schopen prezentaci správně předvést 
včetně nastavení potřebného HW;  

 
 
- rozumí principu zpracování grafických 

informací na počítači, umí od sebe 
vzájemně rozlišit vektorovou  
a rastrovou grafiku; 

- zná běžné typy grafických formátů  

- textový editor WordPad, program Malování 
Základní systémová nastavení Windows: 
- ovládací panely (písma, myš, místní 

nastavení, klávesnice, času, data, tiskárny) 
- instalace nového hardware, nového 

software 
- instalace Windows XP 
- kontrola, defragmentace a úklid disku, 

plánování údržby disku 
 
Textový editor MS WORD – rozšiřující 
techniky 
- export a import dat včetně spolupráce  

s dalšími aplikacemi a Internetem 
- kreslení (automatické tvary, elipsa, obdélník, 

čáry a šipky, word art, barvy, vrstvy, 
seskupování atd.) 

- práce s textem – automatické formátování, 
oddíly, ohraničení, iniciály, sloupce, 
hypertextové odkazy, poznámky pod čarou, 
vysvětlivky  

- práce s tabulkou (vytvoření a úprava 
tabulky, výpočty v tabulce) 

- tvorba složitějšího dokumentu (text, 
obrázky, tabulky, grafy) 

- hromadná korespondence 
 
Tabulkový procesor MS EXCEL – rozšiřující 
techniky 
- rozšiřující techniky – práce s listy, 

automatický formát, podmíněné formátování 
atd. 

- základy práce s grafy 
- práce se seznamy – koncepce, prohlížení, 

řazení, filtrování atd. 
- tvorba složitější tabulky (procvičení dosud 

osvojených dovedností) 
 
 
 
 
 
 
Microsoft Power Point – rozšiřující techniky 
- grafy, diagramy a další vkládané objekty 
- multimédia v prezentaci (video, zvuk, 

animace objektů) 
- příprava podkladů a tisk prezentací 
- předvádění prezentace – přenesení 

prezentace na jiný počítač, příprava 
technického vybavení, předvádění řízené 
prezentace 

- tvorba automatické a interaktivní prezentace 
 
Úvod do počítačové grafiky, rastrová grafika 
- rastrová a vektorová grafika, ukládání 

grafických dat 
- běžné grafické formáty a jejich vlastnosti 

(barvy, rozlišení…) 
- funkce scanneru, snímání předloh 
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a jejich vlastnosti, umí volit vhodné 
formáty grafických dat a nástroje  
pro práci s nimi; 

- používá scanner; 
- rozumí principu práce digitálního 

fotoaparátu a orientuje se v základních 
parametrech (rozlišení snímače, 
digitální x optický zoom, druhy 
záznamových médií atd.); 

- dokáže pracovat s digitálním 
fotoaparátem včetně přenosu fotografií 
do počítače a jejich jednodušší úpravy 
(oříznutí, úpravy jasu a kontrastu, 
vyvážení bílé atd.); 

- na uživatelské úrovni za pomoci 
příslušných softwarových nástrojů 
vytváří a upravuje rastrovou grafiku. 

 

- digitální fotoaparáty a úprava fotografií 
- nástroje pro práci s rastrovou grafikou: 

Zoner Photo Studio nebo Corel Photo Paint 
- globální úpravy: tónový rozsah, korekce 

barev, oříznutí, úprava rozměrů, zostření 
- masky, objekty, vrstvy 
- kanály, barevné režimy, filtry 
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SEMINÁŘ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
Celková hodinová dotace: 60 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět seminář informační technologie je zařazen do druhého ročníků s hodinovou dotací 
dvě hodiny týdně. 
 
Obecné cíle předmětu 
 

Seminář informatiky připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informační 
a komunikační technologie a efektivně ji využívali i v jiných předmětech, dalším vzdělávání, výkonu 
povolání i soukromém životě. Žáci si mají upevnit představu o informatice jako takové, naučí se 
pracovat v prostředí operačního systému na bázi grafického uživatelského rozhraní, ale i práci 
s dalším programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí 
internetu, práci v počítačové síti, vytvářet jednoduché webové prezentace, základy práce s 
databázovým systémem, využívat programové vybavení pro tvorbu a úpravy vektorové a rastrové 
grafiky i další prostředky informačních technologií. 
 

Požadavky semináře z informatiky jsou souborem vědomostí a dovedností, které by si měl žák 
osvojit, aby mohl v současném digitálním věku úspěšně studovat, žít produktivní život a nalézt 
uplatnění ve společnosti. Ve výuce budou použity metody, které podporují tvořivé myšlení, 
samostatnost žáků a zvýší motivaci. Budou připravovat e-materiály, které podpoří klasickou výuku. 
Výuka vychází z koncepce ŠVP. Cílem aktivit je změna výuky, zavedení nových vyučovacích metod a 
činností s využitím ICT. 
 

Každý student pracuje samostatně na svém počítači, takže je nucen veškeré zadané úkony 
vykonávat, a tím se je i naučit. Výsledky práce zasílá formou e-mailu vyučujícímu, který je následně 
vyhodnocuje. Veškeré studijní materiály pro výuku v rámci semináře jsou umístěny na sdíleném disku, 
takže jsou studentům neustále k dispozici.  

Jsou to především prezentace s učební látkou, fotografie, které byly pořízeny pro potřeby 
výuky, přehledy multimédií a výukových programů, seznamy internetových odkazů, videoukázky, 
ukázky prací studentů apod.  
 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Semináře Informační technologie 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

2 

 
- úvod – obsah a význam předmětu 
- základy informatiky 
- OS – typy, charakteristika 
- konfigurace PC 
- informační zdroje 
- notebooky, telefonie 
- struktura sítí 
- bezpečný PC 
- internet 
- textové editory 
- PC grafika 
- multimédia 
- tabulkové a databázové procesory 
- algoritmizace 
- jednoduché stránky, HTML 

 

2 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- rozumí pojmům z oboru informačních 

technologií, chápe vztah HW a SW 
- zná základní schéma počítače 
 
- chápe význam základních komponent 

počítače a periferních zařízení 
- zapojí počítač a základní periferní 

zařízení, detekuje chyby  
 

- uvědomuje si význam operačního 
systému 

- má základní vědomosti o současných 
operačních systémech a jejich verzích 
 

- zná základní druhy paměťových médií  
- pochopil strukturu dat a možnosti jejich 

uložení 
 

- rozumí využití funkcí  jiných 
komunikačních zařízení 
 

- rozlišuje komponenty na základní 
desce, zná jejich funkce 

 
- chápe specifika práce v síti (včetně 

rizik), využívá jejich možností 
 
- aplikuje a využívá prostředky 

zabezpečení dat před zneužitím a 
ochrany dat před zničením  

 
- je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, 
ochrana dat před zničením, porušování 
autorských práv) spojených s 
používáním VT  

 
- volí vhodné informační zdroje 

k vyhledávání požadovaných informací  
 
- získává a využívá informace 

z otevřených zdrojů, zejména pak 
z celosvětové sítě Internet 

 
- orientuje se v prostředí textového 

editoru MS WORD, chápe význam a 
využití 

- zná a dodržuje typografická 
     
     používá scanner 

 
 
základy informatiky a teorie informace – historie 
výpočetních strojů, jednotky informace, 
analogová a digitální zařízení, bezdrátová a 
ztrátová komprese dat, znázornění   
– Von Neumannovo schéma 

 

OS – př. WINDOWS – funkce, typy, 
charakteristika, typy souborů, složka a její 
atributy 

 

konfigurace PC, ovládací panely, určení 
velikost HDD 

 

informační zdroje – vyhledávání pomocí 
katalogů, metadata, hyperlink, URL,  

 

technické vybavení počítačů a počítačových sítí 
– vývoj PC, datová úložiště a záznamová 
média – princip fungování 

 

notebooky, mobilní telefony, způsoby využití 

vstupní a výstupní zařízení, druhy tiskáren, 
multitasking, základní deska 

 

 ETHERNET. Struktura sítě Internet, přístupová 
práva, struktura sítí, server – klient, LAN, WAN 

 

operační systémy, správa souborů, 
komprimace, dekomprimace 

 

bezpečný počítač – počítačové viry, antivirové 
programy jejich použití, zabezpečení počítače, 
integrita dat 

 

 
60 
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- princip práce a orientace v základních 
parametrech snímače 

 
- rastrová a vektorová 
    grafika zaměřená na obchodní    
    propagaci – plakáty, letáky, vizitky 
 
- chápe význam prezentací a strukturu  
- dokáže pracovat s textem a objekty 
- animuje snímky, objekty 
 
- je schopen na základě zadaného 

tématu vytvořit řízenou prezentaci 
 
- samostatně vytváří tabulky, zaměřené k 

oboru (vyhodnocení prodejů, ceníky s 
uplatňováním výpočtů) 

 
- orientuje se v utváření videa, zvuku 
 
- samostatně vytváří tabulky zaměřené k    
     oboru (vyhodnocení prodejů, ceníky s    
     uplatňováním výpočtů slev na základě    
     objemu odběru, faktury 
 
- rozumí základním pojmům pro práci s 

databází 
-   orientuje se v prostředí programu 
     Access 
 
-   umí založit novou tabulku a nastavit 
     vlastnosti jednotlivých položek 
 
- rozumí systému tvorby www stránky 
     pomocí HTML, zná základní tagy 

ergonomie, právní normy, licence, zálohování, 
média a reklama (skrytá, komerční, spam) 

 

Internet – komunikace v sítích, elektronická 
komunikace, služby internetu, videokonference 

 

textový editor – typografická pravidla, 
hypertextové odkazy, tabulky, grafy 

další textové editory a formáty, převod dat, 
hypertextové odkazy 

 

skenování – rozdělení, princip snímání, úprava 
obrazu 

 

počítačová grafika – základní pojmy, formáty, 
DPI, barevné modely,  

 

rastrová grafika – popis dg. fotoaparátu, vrstvy, 
masky, úpravy fotografií, barevné modely 

 

vektorová grafika – vlastnosti editoru, formáty, 
konverze, kresba 

 

prezentace – vytvořit podklady, šablony, návrh 
designu vkládání animace, videa, zvuku 

 

multimédia – význam a využití, typy, kvalita 
zvuku, obrazu, formáty, úprava videa  

 

tabulkový procesor – využití, formátování, 
podmíněné formátování, export dat z jiných 
souborů 

 

tabulkový procesor – operace s daty, funkce, 
editace diagramů, grafů a jejich úprava, 
sestavení vzorců 

 

databáze – databáze, tabulky, záznamy, relace 
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algoritmizace – základní vlastnosti, sestavení 
algoritmu 

 

HTML – popis příkazů, tvorba jednoduché 
stránky 

 

Opakování 

 
 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků se v rámci podávání zpětnovazebních informací o zvládnutí jednotlivých celků učiva 
uskutečňuje průběžně a to těmito způsoby:  
a)  písemné testy – k ověření nezbytných teoretických znalostí daného tematického celku, 
b)  samostatné vypracování praktických úkolů – k ověření získaných dovedností. Klasifikace žáků 

vychází z Klasifikačního řádu školy. 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 
Celková hodinová dotace: 128 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z okruhu Vzdělávání pro zdraví a má převážně výchovný 
charakter. Předmět je zařazen do obou ročníků s  dvouhodinovou týdenní dotací. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem učiva daného předmětu je preventivní aktivní péče o  zdraví člověka, která spočívá převážně 
v přijetí zdravého způsobu života (pohybová aktivita a správná výživa), v kvalitě mezilidských vztahů, 
životního prostředí, bezpečí člověka a  uvědomělém rozvíjení vlastní identity. Důraz je kladen 
na kvalitu pohybového učení a tělesné aktivity žáků s cílem podporovat pohybovou aktivitu jako 
pravidelnou součást každodenního života. Zdůrazňuje poznatky o funkci a potřebách těla, výchovu 
proti závislostem, kritický přístup k mediálním obsahům a  odpovědný přístup k sobě a okolí. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Tělesná výchova 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- poznatky z anatomie člověka  
- pohybové schopnosti 
- pohybové aktivity 
- turistika a pohyb v přírodě 
- regenerace 
- testování tělesné zdatnosti 
- bezpečí člověka 
- kvalita mezilidských vztahů 
- zdravotní tělesná výchova 
 

2 

2.  

 
- bezpečí člověka 
- životní prostředí 
- pohybové schopnosti 
- pohybové aktivity 
- turistika a pohyb v přírodě 
- kompenzace neuropsychické i fyzické zátěže 
- racionální výživa 
- testování tělesné zdatnosti 
- zdravotní tělesná výchova 
 

2 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Vzdělávání v tělesné výchově směřuje k tomu, aby žáci měli potřebu celoživotní odpovědnosti za své 
zdraví, pociťovali radost a uspokojení z prováděné tělesné činnosti a i nadále rozvíjeli svoji tělesnou 
zdatnost, a dosáhli tak optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností, tj. objektivně měřit, 
analyzovat a vyhodnocovat vlastní svalovou zdatnost a   výkonnost, dodržovali organizační, 
hygienické a bezpečnostní zásady při pohybové činnosti, posoudili důsledky komerčního vlivu médií 
na zdraví, racionálně jednali v situacích osobního a   veřejného ohrožení. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

V tělesné výchově převažuje skupinová nebo individuální práce s jedincem. Velmi důležitá je názorná 
ukázka učitele, jeho organizační schopnost při výuce. Vyučovací proces je založen na úzké vzájemné 
spolupráci učitele a žáka, na jejich vzájemném respektu. Záměrně jsou uplatňovány činnosti, při nichž 
žáci vstupují do různých sociálních rolí a skupinových vztahů, zažívají různou míru odpovědnosti, 
musí samostatně rozhodovat a hodnotit, překonávat překážky. Důležitým motivačním faktorem 
je používání zábavných forem, např. soutěží. 
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Tělesná výchova je prováděna ve specifických podmínkách školy a přírody. Důraz je kladen 
na bezpečnost žáků, hygienickou nezávadnost prostředí a účelnost vybavení v rámci možností. 
Kvalita výuky je do značné míry závislá na prostorových podmínkách školy, na materiální vybavenosti 
tělocvičny a posilovny (kvalita a množství míčů, žíněnky, gymnastické nářadí a náčiní, zařízení 
posilovny, netradiční vybavení a náčiní pro nově vznikající sporty aj.). 

Hodnocení výsledků žáků 

Učitel soustavně sleduje vlastní aktivitu žáka při hodinách tělesné výchovy, jeho přístupu k pohybovým 
činnostem, výkony a snahy naučit se něčemu novému. Hodnocení vychází z výsledků pohybových 
schopností a dovedností, herních činností jednotlivce a týmového herního výkonu u daného žáka. 
Při hodnocení jsou zohledňovány výsledky testování tělesné zdatnosti (motorické testy) i teoretické 
znalosti po ukončení tematického celku písemným či ústním zkoušením. 
Všechna uvedená hlediska jsou v individuálním hodnocení žáka velmi důležitá. Pohybové dispozice 
a schopnosti jedince jsou ale z větší části předurčeny genetikou, proto je při konečném hodnocení 
rozhodující vlastní aktivita žáka a jeho snaha v konkrétních činnostech. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence občanské:  

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu: 
zodpovědnost, kulturní chování a mluva, dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých 
lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat 
v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přistupovat s aktivní tolerancí k 
identitě druhých, uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

Kompetence k řešení problémů: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné problémy, tzn., 
že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace 
potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, 
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení 
problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace, využívat zkušeností a vědomostí nabytých 
dříve, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se vyjadřovat a  formulovat své myšlenky 
srozumitelně a souvisle, účastnili se aktivně diskuzí o pohybových činnostech, vyjadřovali 
se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Kompetence sociální a personální: 

- kriticky hodnotí kvalitu svých pohybových schopností, dovedností a dosažených výkonů, uvědomují 
si své přednosti a nedostatky v jednotlivých sportovních odvětvích, odhadují důsledky svého 
jednání a chování v různých situacích, reagují adekvátně na hodnocení svého vystupování 
a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku, odpovědně plní svěřené úkoly, 
přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 
nepodléhají předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým, pečují o svůj fyzický a duševní rozvoj, 
jednají v rámci pravidel fair play, adaptují se na různorodé podmínky v tělesné výchově (klimatické, 
zařízení, hygiena, bezpečnost), zapojují se do organizace turnajů a soutěží, kladou důraz 
na týmový herní výkon družstva. 

Předmětem tělesná výchova se prolínají uvedená průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti: 

- žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti a měli 
schopnost morálního úsudku,  dovedli jednat s lidmi a nalezli kompromisní řešení. 

Člověk a životní prostředí: 

- toto průřezové téma je realizováno především formou praktických činností, též formou soutěže 
mezi jednotlivci a týmy. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- objasní vliv tělesných cvičení na funkci 

jednotlivých orgánů a soustav 
a důsledky pohybové nedostatečnosti 
pro organismus; 

 
 
- dovede uvědoměle zlepšovat svalovou 

sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost 
a kloubní pohyblivost aj.; 

 
 
- dovede posoudit biologické, 

psychologické, estetické a sociální 
účinky pohybových činností; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ověří intenzitu a objem tělesného 

zatížení měřením (SF, DF), popíše 
důsledky snižování a zvyšování zátěže; 

 
- dodržuje pravidla bezpečnosti 

při pohybových aktivitách; 
 
 
- komunikuje při pohybových činnostech; 
- spolupracuje s vrstevníky 

v proměnlivých situacích v týmu, řeší 
problémy a rozhoduje; 

 
- volí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 
vhodné a nevhodné pohybové činnosti 
vzhledem ke specifiku svého zdraví; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 
možnosti a dosahovat osobního 
zlepšování z nabídky pohybových 
aktivit. 

 

 
 
Poznatky z anatomie člověka  
- kosterní, svalová, dýchací aj. soustava 
 
 
 
 
Pohybové schopnosti 
- svalová síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, 

koordinace, ohebnost, rozsah pohybu 
v kloubech, rovnováha 

 
Pohybové aktivity 
- např. atletika, sportovní hry, tanec 
 
 
 
Turistika a pohyb v přírodě 
- např. lyžování, plavání, bruslení aj. podle 

zájmu žáků a možností školy 
 
 
Regenerace 
 
 
Testování tělesné zdatnosti 
 
 
 
 
Bezpečí člověka 
- úrazová prevence 
 
 
Kvalita mezilidských vztahů 
- komunikace 
- sociální soudržnost 
 
 
Zdravotní tělesná výchova 
(podle doporučení lékaře) 
- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 
- pohybové aktivity prospěšné zdravému 

tělesnému rozvoji 
- kontraindikované pohybové aktivity 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- popíše rizikové faktory; 
- poskytuje první pomoc sobě a jiným; 
- kriticky posoudí mediální informace 

týkající se péče o zdraví; 
 
 
- zdůvodní význam zdravého životního 

stylu; 
 
- dovede uvědoměle zlepšovat svalovou 

sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost 
a kloubní pohyblivost aj.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- osvojí si zásady správného držení těla 

a chůze; 
- ovládá kompenzační cvičení 

k regeneraci tělesných a duševních sil 
i vzhledem k sedavému způsobu života 
a požadavkům budoucího povolání; 

- osvojí si různé způsoby relaxace; 
 
- navrhne a zdůvodní vhodný vlastní 

režim zdravého způsobu života; 
 
 
- ověří intenzitu a objem tělesného 

zatížení měřením (SF, DF), popíše 
důsledky snižování a zvyšování zátěže; 

 
 
- volí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 
vhodné a nevhodné pohybové činnosti 
vzhledem ke specifiku svého zdraví; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 
možnosti a dosahovat osobního 
zlepšování z nabídky pohybových 
aktivit. 

 
 
Bezpečí člověka 
- rizikové faktory 
- zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 
- první pomoc 
 
Životní prostředí 
 
 
Pohybové schopnosti 
- svalová síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, 

koordinace, ohebnost, rozsah pohybu 
v kloubech, rovnováha 

 
Pohybové aktivity 
- např. atletika, sportovní hry, gymnastika 
 
 
 
Turistika a pohyb v přírodě 
- např. lyžování, plavání, bruslení aj. podle 

zájmu žáků a možností školy 
 
Kompenzace neuropsychické i fyzické 
zátěže 
 
 
 
 
 
 
 
Racionální výživa 
 
 
 
Testování tělesné zdatnosti 
 
 
 
 
 
Zdravotní tělesná výchova 
(podle doporučení lékaře) 
- speciální korektivní cvičení podle druhu 

oslabení 
- pohybové aktivity prospěšné zdravému 

tělesnému rozvoji 
- kontraindikované pohybové aktivity 
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EKONOMIKA 
 
Celková hodinová dotace: 192 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět ekonomika vychází z RVP 64–41-L/51 Podnikání z obsahových okruhů Ekonomika a právo  
a Účetnictví a daně. Je zařazen do odborného vzdělávání v 1. a 2. ročníku studia. Obsah je zaměřen 
především na ekonomiku podniku a její aplikaci na obor, na vývoj národního hospodářství, 
hospodářskou politiku státu. Výuka se opírá o mezipředmětové vztahy – účetnictví, management 
a marketing, právo, seminář podnikání, matematika, informační a komunikační technologie. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je poskytnout žákům odborné ekonomické poznatky pro jejich úspěšné uplatnění 
v praxi, uvést je do ekonomického myšlení a naučit je chápat ekonomické jevy a procesy 
v podmínkách tržního hospodářství. Žáci získají široké spektrum poznatků o struktuře, činnosti 
a hospodaření podniku. Získaných poznatků budou žáci využívat při studiu navazujících odborných 
předmětů a získají přehled o nových směrech v ekonomice. Žáci jsou vedeni k logickému myšlení, 
ke správnému a přesnému vyjadřování. Vyučující rozvíjí u žáků schopnosti vedoucí k samostatné 
hospodářské a podnikatelské činnosti, k podnikatelskému myšlení. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Ekonomika  
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- podstata fungování tržní ekonomiky 
- podnikání  
- hlavní činnost podniku 
- zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem 
- zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem 
- zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, pracovně právní vztahy 
- hospodaření podniku 
 

3 

2.  

 
- mzdy, zdravotní a sociální pojištění 
- finanční trh 
- národní hospodářství 
- daňová soustava 
 

3 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání v předmětu ekonomika mají žákům umožnit 
přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj, změny v ekonomickém životě a spoluvytvářet 
předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě, získat a rozvíjet vlastnosti a dovednosti 
potřebné pro výkon různých řídících funkcí. Předmět vede žáky k tomu, aby základní komunikační 
dovednosti, sociální a personální vztahy stavěli na základech tolerance, demokratické společnosti  
a poctivosti. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Ve vyučovacím předmětu ekonomika lze uplatnit jak frontální, tak skupinové vyučování. Výklad 
nového učiva se aplikuje na konkrétních příkladech. Je zařazen potřebný počet vyučovacích hodin  
na řešení a procvičování praktických příkladů. Průběžně se sledují vývojové změny v daném odvětví 
a oboru, volí se vhodné a účinné pracovní metody a formy, učivo se neustále aktualizuje. Vhodně jsou 
zařazovány informace, rozhovory či samostatná vystoupení žáků na aktuální témata. Ve výuce  
se uplatňuje práce s konkrétními právními normami, vyhledávání potřebných informací a vyplňování 
dokladů. Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací nebo projektovým vyučováním. 
Žáci využívají moderní prostředky výpočetní techniky. Důraz je kladen také na samostudium žáka. 
Součástí výuky jsou odborné exkurze, praxe, besedy a přednášky s odborníky, samostatné práce 
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žáka (seminární práce, referáty), využívání audiovizuálních pomůcek, výpočetní techniky a dalších 
názorných pomůcek. 

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy, tzn. z pětistupňového hodnocení. Znalosti žáků 
jsou ověřovány krátkými učitelskými testy (průběžně), ústním zkoušením, praktickými projektovými 
úkoly. Hodnocení spočívá v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového 
systému, pozornost je věnována sebehodnocení žáků. Každý žák by měl být zkoušen alespoň 2x za 
pololetí. Hlavní podklad pro hodnocení je žákův verbální projev, zejména pochopení a používání 
odborné terminologie. Krátké učitelské testy jsou ukládány za jednotlivá probíraná témata, hodnotí se 
schopnost samostatně vyhledávat a správně aplikovat získané informace potřebné pro zpracování 
zadaného úkolu. Hodnocení by mělo být tolerantní a napomáhat k vytváření vědomého úsilí o zlepšení 
s ohledem na individuální možnosti a meze každého jedince. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný 
studijní režim a podmínky, uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické 
čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný, 
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 
si poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných 
lidí, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 
učení od jiných lidí, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

Kompetence občanské:  

- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu: 
zodpovědnost, kulturní chování a mluva, vědomí národních tradic, dodržovat zákony, respektovat 
práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, 
xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, 
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých, uznávat hodnotu života, uvědomovat 
si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví 
ostatních, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 
a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim 
vytvořen pozitivní vztah. 

Kompetence k řešení problémů: 

- získat informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 
správnost zvoleného postupu 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění 
jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

- spolupracovat při řešení problému s jinými lidmi. 

Kompetence komunikativní: 

- vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci 
- vysvětlovat a znázorňovat ekonomickou problematiku 
- účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. 

Kompetence sociální a personální: 

- využívat metody sebepoznání, sebekontroly a seberegulace 
- rozvíjet dovednost pracovat s druhými lidmi 
- přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních 
- adaptovat se na měnící se pracovní podmínky 
- odpovědně plnit svěřené úkoly 
- kladně přistupovat k hodnocení svých vlastních výkonů ze strany okolí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání: 

- rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních a ekonomických aspektech 
soukromého podnikání 

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli 
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- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, přizpůsobovat se měnícím se pracovním 
podmínkám a celoživotně se vzdělávat. 

Kompetence matematická a finanční gramotnost: 

- aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně 
pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání 

- rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje 
- zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, 

být finančně gramotní 
- orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet 

včetně správy finančních aktiv i závazků. 

Kompetence odborné: 

- provádět základní podnikové činnosti - dokázat charakterizovat a pojmenovat jednotlivé 
makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku, provádět 
základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, provádět základní výpočty odpisů 
a využití kapacity dlouhodobého majetku, provádět mzdové výpočty a vypočítat odvody sociálního 
a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů, orientovat se v soustavě daní, stanovit daňovou 
povinnost k daním z příjmů a k dani silniční 

- jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje – znát význam, účel a užitečnost 
vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažovat při plánování 
a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální 
dopady 

- usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb – chápat kvalitu jako významný nástroj 
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovat stanovené normy a předpisy 
související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbát na zabezpečování parametrů 
kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky zákazníka. 

Předmětem ekonomika se prolínají uvedená průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti: 

- žáci jsou vedeni k tomu, aby uměli jednat s lidmi, diskutovat, hledat kompromisní řešení.  

Člověk a životní prostředí: 

- žáci jsou vedeni k porozumění souvislostí mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními 
aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji. 

Informační a komunikační technologie: 

- žáci jsou vedeni k dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi. 
 
Metody a formy vhodné k realizaci průřezových témat – diskuze, besedy, exkurze, vhodně zvolené 
referáty. Partnerem při výuce je Úřad práce, který ji obohacuje o konkrétní informace týkající se oblasti 
povolání, zaměstnání a aktuální situace na trhu práce.  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy; 
- vyjádří formu grafu určení rovnovážné 

ceny; 
- posoudí správně vliv ceny na nabídku  

a poptávku; 
- na příkladu popíše fungování tržního 

mechanismu; 
 
- rozliší právní formy podnikání a dovede 

charakterizovat jejich základní znaky; 
- orientuje se v živnostenském zákoně  

a obchodním zákoníku; 
- porovná druhy živností; 
- popíše podmínky provozování živnosti, 

potřebné doklady a postup ohlášení 
živnosti; 

- charakterizuje základní povinnosti 
podnikatele vůči státu; 

- popíše obchodní společnosti a další 
formy podnikání;  

 
- na příkladech charakterizuje obsah  

a průběh příslušné hlavní činnosti; 
- orientuje se v problematice péče  

o jakost; 
- posoudí ekologické souvislosti výrobní 

činnosti; 
 
 
- rozliší druhy oběžného majetku  

a složky zásob; 
- na příkladu ukáže postup pořízení 

materiálu a požadavky na jeho 
skladování; 

- popíše náležitosti příjemky, skladní 
karty a výdejky materiálu; 

- vypočte plánovanou spotřebu materiálu 
a z bilanční rovnice stanoví potřebu 
nákupu; 

- orientuje se v právní úpravě dodavatel-
sko odběratelských vztahů (rozliší kup-
ní smlouvu a smlouvu  o dílo); 

 
 
- rozliší oběžný a dlouhodobý majetek  

a jeho strukturu; 
- provádí běžné výpočty – odpisů, 

výrobní kapacity, ukazatelů úrovně 
hospodaření a komentuje výsledky; 

 
 
Podstata fungování tržní ekonomiky 
- potřeby, statky, služby, spotřeba, vzácnost 
- výroba, výrobní faktory, hospodářský 

proces, reprodukce 
- trh a jeho členění, tržní subjekty, nabídka, 

poptávka, zboží, cena, racionální chování 
spotřebitele 

 
 
Podnikání 
- podnik, podnikání, podnikatel 
- obchodní firma a obchodní rejstřík 
- právní formy podnikání 
- živnostenské podnikání 
- vznik a zánik podniku 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní činnost podniku 
- výroba, obchod, ostatní služby komerční  

a veřejné 
- péče o jakost 
 
 
 
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným 
majetkem 
- oběžný majetek a zásoby 
- pořízení, oceňování, evidence a skladování 

zásob 
- optimalizace zásob a zjištění potřeby 

nákupu 
- dodavatelsko-odběratelské vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým 
majetkem 
- dlouhodobý majetek, členění, opotřebení, 

odpisy účetní a daňové, kapacita 
- pořízení, oceňování, evidence a vyřazení 

dlouhodobého majetku 

 
 

102 
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- vysvětlí důvody pořízení a vyřazení 
dlouhodobého majetku; 

- rozliší základní dokumenty  
u dlouhodobého majetku; 

- uvede opatření ke zvýšení využití 
dlouhodobého majetku; 

 
 
- na příkladu popíše základní způsoby 

získávání zaměstnanců; 
- určí kritéria pro výběr zaměstnanců; 
- charakterizuje jednotlivé metody 

hodnocení zaměstnanců; 
- vymezí základní oblasti péče  

o zaměstnance; 
- vysvětlí funkci odborů a kolektivní 

smlouvy; 
 
- porovná princip hospodaření podniku  

a neziskové organizace; 
- na příkladech rozliší jednotlivé druhy 

nákladů a výnosů; 
- vypočte podle kalkulačního vzorce 

celkové náklady a cenu výrobku; 
- vypočte a pojmenuje základní 

ukazatele efektivnosti a rentability  
a komentuje výsledky; 

- rozliší zdroje vlastní a cizí, krátkodobé 
a dlouhodobé. 

- hospodaření s dlouhodobým majetkem 
 
 
 
 
 
 
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji, 
pracovněprávní vztahy 
- zjištění potřeby zaměstnanců 
- získávání a výběr zaměstnanců 
- hodnocení zaměstnanců 
- péče o zaměstnance 
 
 
 
 
 
Hospodaření podniku 
- náklady – členění, možnosti snižování, 

manažerské pojetí nákladů 
- výnosy – členění, možnosti zvyšování 
- výsledek hospodaření – formy a složky, 

rozdělení zisku, ztráta 
- úroveň hospodaření podniku  
- zdroje financování podniku 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 
 
Žák: 
 
- orientuje se v zákonné úpravě 

mzdových předpisů; 
- vypočte základní mzdu, pobídkové 

složky mzdy, náhrady mezd, super-
hrubou mzdu; 

- vyčíslí zdravotní a sociální pojištění, 
zdanitelnou mzdu, čistou mzdu, 
nemocenské dávky, částku k výplatě; 

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

 
- vysvětlí princip fungování finančního 

trhu a popíše úlohy jednotlivých 
subjektů na finančním trhu; 

- na příkladech peněžních produktů člení 
finanční trh; 

- používá nejběžnější platební nástroje, 
smění peníze podle kursovního lístku; 

 
 
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění 
- právní úprava mzdy a platu 
- složky mzdy 
- výpočet čisté mzdy 
- zákonné odvody 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanční trh 
- finanční trh a kritéria investora 
- platební styk v národní a zahraniční méně 
- úrok a úroková sazba 
- cenné papíry a obchodování s nimi 
- role centrální banky  
- činnosti komerčních bank 
- investiční a podílové fondy 
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- vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou  
a RPSN a vypočítá výši úroku z vkladu; 

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

- uvádí odlišnosti RM systému a burzy; 
- vysvětlí poslání centrální banky; 
- rozliší aktivní, pasivní a neutrální 

bankovní operace komerčních bank; 
- uvede různé druhy a formy úvěrů  

a vhodnost jejich použití; 
- vybere nejvýhodnější pojistný produkt 

s ohledem na své potřeby; 
- provede jednoduché srovnání 

výhodnosti peněžních produktů; 
 
- uvede příklady podniků ve vybraných 

odvětvích národního hospodářství; 
- srovná úlohu velkých a malých podniků 

v ekonomice státu; 
- porovná hodnoty ukazatelů produktu 

celkem a na 1 obyvatele; 
- vysvětlí vývoj, příčiny, druhy a důsledky 

nezaměstnanosti a úlohu státu; 
- vysvětlí podstatu inflace a její důsledky 

na finanční situaci obyvatel 
a na příkladu ukáže jak se bránit jejím 
nepříznivým důsledkům; 

- porovná obchodní a platební bilanci; 
- na příkladech rozliší příjmy a výdaje 

státního rozpočtu; 
 
- charakterizuje jednotlivé přímé 

a nepřímé daně; 
- vymezí základní pojmy pro uvedené 

daně - předmět daně, poplatník a plátce 
daně, zdaňovací období, základ daně, 
sazba daně; 

- vypočítá daň z příjmů fyzických osob 
a právnických osob, vyhotoví daňové 
přiznání k dani z příjmů fyzických 
i právnických osob. 

- penzijní fondy 
- stavební spořitelny 
- pojišťovny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Národní hospodářství 
- struktura národního hospodářství 
- vývoj národního hospodářství 
- subjekty ekonomiky a jejich úloha 
- činitelé ovlivňující úroveň národního 

hospodářství 
- hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, 

inflace, platební bilance 
- státní rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
Daňová soustava 
- druhy daní 
- daň z příjmů 
- daň z přidané hodnoty 
- daň silniční 
- správa daní – daňové přiznání 
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PRÁVO 
 
Celková hodinová dotace: 96 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z obsahového okruhu Ekonomika a právo. Je zařazen 
do odborného vzdělávání v 1. a 2. ročníku studia.  

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Úkolem předmětu je poskytnout žákovi základní poznatky o právu České republiky, o právním řádu, 
systému práva a o odvětvích, která mají vztah k budoucímu povolání. Vyučovací předmět seznámí 
žáky se základními právními pojmy, dále pak se základy občanského, pracovního, obchodního 
i trestního práva a vede žáky k samostatné orientaci v právních předpisech i k jejich aplikaci 
v obchodní praxi i v občanském životě. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Právo 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 
- základní právní pojmy 
- pracovně právní vztahy a související činnosti 

1 

2.  
- základy právní úpravy majetkoprávních vztahů 
- podnikání 

2 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Předmět právo vede žáky ke schopnosti orientovat se v základních právních pojmech. Získané 
dovednosti umožňují přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj a spoluvytvářet předpoklady 
pro uplatnění v pracovním i občanském životě. Žáci si vytvářejí takovou hodnotovou orientaci, která je 
důležitá pro fungování a zdokonalování demokracie.  

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Při výuce se sledují změny v daném odvětví, učivo se neustále aktualizuje a aplikuje se na příkladech 
z právní praxe. Ve vyučovacím předmětu se volí vhodné a účinné metody a formy výuky:  
- frontální výuka 
- skupinová výuka 
- výklad spojený s příklady z praxe 
- referáty a používání audiovizuální techniky 
- návštěva soudu 
- práce s literaturou – orientace v právních předpisech 
- využívají se prostředky informační a komunikační technologie.  

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z 5-ti stupňového Klasifikačního řádu školy. Znalosti žáků jsou ověřovány 
krátkými učitelskými testy, které se průběžně zařazují do vyučování. Za každým tematickým celkem 
následuje prověření znalostí. Každý žák je za pololetí minimálně jednou prověřen ústní formou. 
Hodnocení žáků spočívá v kombinaci klasifikace známkou, slovního hodnocení a testového systému. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 

Kompetence k řešení problémů: 

- získat informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 
správnost zvoleného postupu 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi. 
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Kompetence komunikativní: 

- srozumitelná a souvislá formulace myšlenek 
- správné a přesné vyjadřování, užívání odborné terminologie 
- logické myšlení a pochopení vzájemné souvislosti právních vztahů.  

Kompetence personální a sociální: 

- spolupracovat s druhými lidmi 
- přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních 
- adaptovat se na měnící se pracovní podmínky 
- odpovědně plnit svěřené úkoly  
- kladně přistupovat k hodnocení svých vlastních výkonů ze strany okolí. 

Kompetence odborné: 

- samostatná orientace v právních předpisech a jejich aplikace na konkrétní případy v obchodní 
praxi, v občanských a pracovněprávních vztazích. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání: 

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

- jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 
prezentovat sebe i svoji odbornost 

- využívat základní znalosti a získané praktické dovednosti využít pro jakoukoli profesi včetně 
vlastního podnikání. 

Předmětem právo se  prolínají průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti  

- žáci si vytvářejí a upevňují takové postoje a hodnotové orientace, které jsou potřebné 
pro fungování a zdokonalování demokracie.  

Informační a komunikační technologie 

- žáci vyhledávají informace týkající se probíraných témat. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- vysvětlí pojem právo a rozdíl mezi 

právem objektivním a subjektivním, 
právem soukromým a veřejným; 

- orientuje se mezi základními právními 
pojmy a používá je; 

- rozlišuje právní předpisy podle právní 
síly; 

- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý 
k právním úkonům; 

- vysvětlí podstatu právního státu 
a uvede příklady protiprávního jednání; 

- správně určí platnost, účinnost 
a působnost právních předpisů; 

- uvede příklady právních vztahů 
a rozhodných právních skutečností; 

- přiřazuje k právním odvětvím právní 
předpisy; 

- vysvětlí, kdy má člověk trestní 
odpovědnost; 

- vyjmenuje tresty a ochranná opatření; 
 
 
- orientuje se v zákoníku práce; 
- rozliší účastníky pracovně právního 

vztahu; 
- vysvětlí pojem pracovně právní 

způsobilost; 
- vysvětlí funkci odborů a kolektivní 

smlouvy; 
- určí náležitosti v pracovní smlouvě; 
- ovládá problematiku vzniku, změn 

a ukončení pracovního poměru; 
- rozliší druhy odpovědnosti za škodu 

v pracovně právním vztahu. 
 

 
 
Základní právní pojmy 
- právo, právní řád, právní síla právních 

předpisů, právní vztah 
- zákonnost a právní vědomí 
- právní normy jako součást soustavy 

společenských norem a jejich členění 
- právní předpisy – platnost a účinnost, 

působnost, novelizace 
- právní vztahy a právní skutečnosti 
- právní odvětví  
- trestní právo – trestní odpovědnost, tresty 

a ochranná opatření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovně právní vztahy a související 
činnosti 
- účastníci pracovně právního vztahu 
- postavení odborů, kolektivní smlouva 
- pracovní poměr 
- práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele v pracovním poměru 
- odpovědnost za škodu v pracovně právním 

vztahu 
 
 
 
 
 
 

 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- orientuje se v právech a povinnostech 

vlastníka a v postavení spoluvlastníků; 
- rozliší majetek manželů, který je 

součástí společného jmění manželů; 

 
Základy právní úpravy majetkoprávních 
vztahů  
- občanské a obchodní právo 
- práva věcná a právo závazkové 
- vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná 

práva k cizím věcem 

 
 

60 
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- charakterizuje věcné břemeno, zástavní 
právo a zadržovací právo; 

- uvede zásady dědění ze zákona 
i ze závěti; 

- popíše problematiku vzniku, změn, 
zajištění a zániku závazku; 

- rozliší odstranitelné a neodstranitelné 
vady a popíše průběh reklamace; 

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

     smlouvy a účastníky; 
- uvede vztah mezi občanským 

a obchodním zákoníkem; 
- vymezí obchodní závazkový vztah; 
- vyjmenuje instituce a vybrané právní 

předpisy zabývající se ochranou 
spotřebitele; 

 
- orientuje se v platných právních 

normách upravujících podnikání; 
- rozliší pojmy – podnik, podnikání, 

podnikatel; 
- vysvětlí problematiku evidence 

v obchodním rejstříku; 
- rozliší právní formy podnikání a dovede 

charakterizovat jejich základní znaky; 
- orientuje se v živnostenském zákoně 

a obchodním zákoníku; 
- popíše obchodní společnosti a další 

formy podnikání; 
- porovná druhy živností; 
- popíše podmínky provozování živnosti, 

potřebné doklady a postup ohlášení 
živnosti; 

- objasní problematiku, která souvisí 
se vznikem a zánikem podniku. 

 

- nabytí vlastnického práva smlouvou 
a děděním 

- závazkový právní vztah, odpovědnost 
za vady 

- pojmenované smlouvy – přehled 
- ochrana spotřebitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnikání 
- podnik, podnikání, podnikatel 
- obchodní firma a obchodní rejstřík 
- právní formy podnikání 
- živnostenské podnikání 
- vznik a zánik podniku 
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MANAGEMENT A MARKETING 
 
Celková hodinová dotace: 128 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět Managament a marketing vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z obsahového okruhu 
Ekonomika a právo. Vede žáky k ovládání manažerských a marketingových dovedností. Žák je 
vychováván k pochopení a ke správné analýze možností podniku při jeho činnosti. Je veden 
k utváření vztahu k hodnotám, rozvoji většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být 
vybaven pro zvládnutí všech ostatních odborných předmětů. Předmět má všeobecně vzdělávací 
charakter i praktické dovednosti. Je zařazen do obou ročníků s 2 hodinovou dotací týdně. 1. ročník 
obsahuje učivo z oblasti managementu a 2. ročník z oblasti marketingu. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je seznámit žáky s významem managementu a marketingu, osvojit si základy managementu 
podniku – řízení, rozhodování, plánování, komunikace s lidmi a vedení lidí, naučit je používat 
jednotlivé nástroje marketingového mixu v podnikání, analyzovat silné a slabé stránky podniku, 
rozpoznat jeho příležitosti a hrozby. 

Charakteristika učiva  

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Management a marketing 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- vývoj managementu 
- řízení firmy 
- rozhodování ve firmě 
- plánování 
- organizování 
- kontrolování 
- komunikace v řídicí činnosti 
- vedení lidí, základní personální práce 
 

2 

2.  

 
- význam a podstata marketingu 
- marketingový systém řízení 
- marketingový výzkum, informační systém 
- segmentace trhu 
- chování kupujícího na trhu 
- výrobek, distribuce, cena 
- marketingová komunikace (propagace) 
 

2 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Výuka managementu a marketingu směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali získané dovednosti  
v praktickém životě, formulovali a obhajovali své názory, získávali a kriticky hodnotili informace 
z různých zdrojů a dokázali je předávat vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Patří k nim: výklad 
učiva frontálním i individuálním způsobem, analýza a prezentace ve dvojicích i individuálně  
a diskuze. Využívá se možnost praktické aplikace získaných dovedností, seminární a ročníkové práce. 
Je využíváno informačních technologií, tvorba vlastních prezentací, seminárních prací apod. Nedílnou 
součástí výukových metod jsou exkurze, praktická cvičení probraného učiva apod. 

Hodnocení výsledků žáků  

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáků během vyučovací hodiny. V základní podobě vychází 
z Klasifikačního řádu školy. Následně je zohledňován přístup žáků k samostatnému plnění zadaných 
úkolů a jejich aktivita při hodinách. Testování je zařazováno po ukončení tematického celku, obvykle 
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písemně. Při průběžném ústním a písemném zkoušení je uplatňováno též sebehodnocení a kolektivní 
hodnocení. Stejným způsobem jsou hodnoceny referáty k tématům i vypracované projekty. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat  

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, ovládat různé metody a techniky učení, využívat 
ke svému učení různé informační zdroje 

- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 
učení od jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů: 

- získat informace k řešení problémů, navrhnout způsob řešení a vyhodnotit správnost zvoleného   
postupu 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 
- aplikovat základní postupy při řešení praktických úkolů. 

Kompetence komunikativní: 

- vést konstruktivní dialog, přijímat a respektovat odlišné názory, formulovat a vyjadřovat své 
myšlenky srozumitelně a přehledně, písemně zaznamenávat sdělované informace. 

Kompetence sociální a personální: 

- týmová práce, hodnocení kolektivem, sebehodnocení, hodnocení vyučujícím 
- přijímat a odpovědně plnit úkoly 
- řešit samostatně běžné pracovní problémy 
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování  

v různých situacích  
- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, 

přijímat radu i kritiku  
- ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; adaptovat 

se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností pracovat v týmu a podílet 
se na realizaci společných pracovních a jiných činností  

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat 
návrhy druhých. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání: 

- rozumět podstatě a principům managementu a marketingu 
- využívat základní znalosti z managementu a marketingu pro jakoukoli profesi 
- mít odpovědný přístup k vlastní profesní budoucnosti 
- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a o požadavcích na výkon 

odborné kvalifikace (flexibilita, kreativita, znalost práva a povinností zaměstnanců a pracovníků, 
komunikace). 

Matematická a finanční gramotnost: 

- aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úloh, správná interpretace výsledků, 
využívání grafů, provádět odhady výsledků řešení praktického úkolu. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 
- získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat 
- posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím. 

Kompetence odborné: 

- v profesní praxi i běžném denním životě využívat informace získané v managementu a marketingu 
- orientovat se v problematice managementu a osvojit si základní manažerské dovednosti 
- provádět marketingový výzkum, sběr a analýzu dat a dokázat zvolit a použít efektivní 

marketingovou strategii. 
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Předmětem management a marketing prolínají uvedená průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti: 

- žáci jsou vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti a měli 
schopnost morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 
otázkách, hledat kompromisní řešení. 

Člověk a životní prostředí: 

- žáci jsou vedeni k tomu, aby: poznávali svět a lépe mu rozuměli, efektivně pracovali s informacemi, 
tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat, aby se naučili vyhledávat a posuzovat informace 
o profesních příležitostech, orientovat se v nich a aby si o nich vytvářeli základní představu.  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
- orientuje se v tržní ekonomice, mana-

žerské etice a postavení manažera;  
- popíše podstatu a vývoj managementu; 
- rozlišuje úspěch a neúspěch v pod-

nikání; 
 
 
 
- charakterizuje jednotlivé části procesu 

řízení a jejich funkci; 
- dokáže rozlišit styly řízení; 
 
 
 
- vhodně volí varianty řešení problémů 

na základě rozhodovacího procesu; 
 
 
 
- rozpozná a dokáže uplatnit jednotlivé 

strategie plánování; 
- orientuje se v jednotlivých analýzách 

podniku; 
 
 
- orientuje se v jednotlivých organi-

začních strukturách podniku; 
- dokáže vysvětlit význam organizování 

a delegování činností; 
- vymezí význam vrcholového vedení 

firmy; 
 
- orientuje se ve významu kontroly 

a jejích jednotlivých fázích; 
- člení kontrolu podle více hledisek; 
- objasní význam kontroly, controllingu, 

auditu, inventury a inventarizace; 
 
 
- dokáže vysvětlit vnitřní a vnější komuni-

kační systém, postupy řešení problémů 
na pracovišti; 

- objasní jednotlivé druhy komunikací; 
 
 
 
- vysvětlí jednotlivé základní práce 

personalisty; 
- objasní důležitost motivace a hodno-

cení pracovníků, důležitosti dobrého 
klimatu na pracovišti. 

 
Vývoj managementu 
- chování podniku v tržní ekonomice 
- význam a vývoj managementu 
- postavení manažera, jeho osobnost 

a příprava 
- manažerská etika 
- úspěch a neúspěch v podnikání 
 
Řízení firmy 
- funkce řízení a pravidla úspěšného řízení 

firmy 
- styly řízení 
- jednotlivé druhy manažerských činností 
 
Rozhodování ve firmě 
- postup pří rozhodování 
- volba variant řešení problémů 
- rozhodovací proces 
 
Plánování 
- postup při stanovení strategie plánování 
- druhy plánů 
- analýzy podniku – SWOT, PEST, Portfóliová 

vize a její stanovení 
 
Organizování 
- podstata a význam organizování 
- organizační struktury 
- vrcholové vedení firmy 
- delegování činností 
- time management a self management 
 
Kontrolování 
- význam a vývoj kontroly 
- fáze kontrolního procesu 
- kontrolní zjištění 
- kontrola, controlling, audit 
- inventura a inventarizace 
 
Komunikace v řídící činnosti 
- význam komunikace 
- druhy komunikace 
- komunikační kanály 
- vnitřní a vnější komunikační systém 
- postupy při řešení problémů na pracovišti 
 
Vedení lidí, základní personální práce 
- výběr, příprava a další rozvoj pracovníků 
- hodnocení pracovníků 
- odměňování a zabezpečení pracovníků 
- personalistika 
- motivace, klima na pracovišti 
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2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- vysvětlí, co je to marketing; 
- vysvětlí význam a úkoly marketingu; 
- porozumí koncepcím a vysvětlí je; 
 
 
- vysvětlí nástroje marketingového řízení; 
- orientuje se v marketingovém 

plánování; 
- porozumí marketingovým cílům 

a strategiím; 
 
- vysvětlí kroky marketingového výzkumu 
     a jejich návaznosti; 
- vysvětlí informační systém; 
 
 
 
- dokáže rozlišit a charakterizovat 

jednotlivé dílčí trhy; 
- umí použít správné marketingové 

strategie na jednotlivé trhy; 
 
- porozumí procesu nákupního chování 

jednotlivce i organizací; 
- vysvětlí, co je to spotřební chování 

kupujícího; 
 
- chápe důležitost životního cyklu 

výrobku; 
- porozumí výrobkové politice, důležitosti 

označení výrobků; 
- vysvětlí, co je to výrobková politika 

a dokáže ji uplatnit v praxi; 
- rozliší distribuční kanály pro jednotlivé 

druhy výrobků; 
- vysvětlí důležitost velkoobchodu, 

maloobchodu při distribuci výrobků 
- porovná základní a doplňkové formy 

prodeje a formy maloobchodních 
jednotek; 

- chápe význam cen a jejich diferenciace; 
- vysvětlí metody tvorby cen; 
- seznámí se s pravidly pro cenové 

změny; 
 
- orientuje se v základních nástrojích 

komunikačního mixu; 
- porozumí tvorbě komunikačního mixu 

a dokáže vysvětlit jeho účinky. 
 

 
 
Význam a podstata marketingu 
- trh, tržní hospodářství a vývoj marketingu 
- marketingová koncepce podnikového řízení 
- marketingový trojúhelník 
 
Marketingový systém řízení 
- nástroje marketingového řízení 
- marketingové plánování 
- marketingová situační analýza 
- marketingové cíle a strategie 
 
Marketingový výzkum, informační systém 
- marketingová informační soustava 
- základní metody výzkumu – techniky sběru 

dat 
- výzkum spotřebitele 
 
Segmentace trhu 
- cílové trhy a jejich segmentace 
 
 
 
Chování kupujícího na trhu 
- spotřební chování 
- proces nákupního rozhodování 
- nákupní chování organizací  
 
Výrobek, distribuce, cena 
- marketingové pojetí výrobku 
- životní cyklus výrobku 
- výrobková politika 
- vývoj a zavádění nových výrobků 
- označení výrobku 
- hlavní úkoly distribuce 
- distribuční kanály 
- velkoobchod 
- maloobchod 
- fyzická distribuce 
- význam ceny 
- stanovení úrovně cen a jejich diferenciace 
- metody tvorby cen 
- pravidla pro cenové změny 
- exportní ceny 
- cenové výzkumy 
 
Marketingové komunikace (propagace) 
- charakteristika základních nástrojů 

komunikačního mixu 
- komunikační proces propagace 
- rozpočet na marketingové komunikace 
- tvorba komunikačního mixu 
- měření účinků komunikačního mixu 
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ÚČETNICTVÍ 
 
Celková hodinová dotace: 256 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět účetnictví vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z obsahového okruhu Účetnictví a daně. Je 
součástí odborného vzdělávání a je zařazen do obou ročníků studia s dotací 4 vyučovací hodiny 
týdně. Obsah učiva úzce navazuje na učivo ostatních odborných předmětů, v nichž žáci poznávají 
věcnou a hodnotovou stránku hospodářského procesu. Mezi ně patří vyučovací předmět ekonomika, 
management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace, seminář podnikání. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem vyučovacího předmětu je seznámit žáky s významem účetnictví pro řízení podniku a pochopit 
jeho podstatu. Žáci si osvojují základní vědomosti a dovednosti z účetnictví podnikatelských subjektů. 
Předmět pomáhá rozvíjet logické ekonomické myšlení žáků číselným zobrazováním ekonomických 
jevů, vztahů a vazeb mezi nimi a poskytuje jim znalosti principů účtování a vedení daňové evidence. 
Učí žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě. 
Významným úkolem je vypěstovat v žácích schopnost hodnotit číselné údaje získané účetnictvím 
pro podnikatelské rozhodování a návyk kontrolovat výsledky své práce.  
Žáci se učí účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení 
a použití hospodářského výsledku. Důraz je kladen na účetní dokumentaci, pořizování a zpracování 
účetních dokladů a na pochopení účetního systému. Žáci si osvojí techniku a metody účtování a naučí 
se používat účetnictví jako významný zdroj informací nutných pro efektivní využívání majetku 
k zajištění dlouhodobě příznivého výsledku hospodaření. Žáci si dále osvojí způsob vedení daňové 
evidence v souladu se zákonem o daních z příjmů, seznámí se s obsahem účetních výkazů, získávají 
poznatky z problematiky daňových dokladů. Cílem je zvládnout účetnictví manuálně i na PC, dokázat 
sestavit daňové přiznání k dani z příjmů a naučit se pracovat se směrnou účtovou osnovou 
pro podnikatele. Absolvováním předmětu získá žák ucelený přehled o účetnictví. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Účetnictví 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

- vymezení účetnictví a daňové evidence  
- účetní dokumentace 
- majetek podniku a zdroje financování majetku 
- daňová evidence 
- rozvaha 
- základy účetnictví  
- účetní technika 
- základy účtování na syntetických účtech 

4 

2.  

 
- zásoby 
- dlouhodobý majetek 
- krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
- pohledávky a závazky (zúčtovací vztahy) 
- náklady a výnosy  
- kapitálové účty a účty dlouhodobých závazků 
- účetní uzávěrka a závěrka 
 

4 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Vzdělávání v předmětu účetnictví vede žáky k uznávání a dodržování hodnot a postojů podstatných 
pro život v demokratické společnosti a přispívá k formování vlastností žáků potřebných pro rozvoj 
jejich osobnosti:  
- odpovědnost za své jednání, samostatnost a iniciativa při řešení problémů  
- přesnost, pečlivost a poctivost při své práci  
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- schopnost přizpůsobovat se měnícím se ekonomickým podmínkám 
- dodržování zákonů, pravidel chování, jednání v souladu s morálními principy 
- vytváření vstřícných mezilidských vztahů. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Učivo vyučovacího předmětu účetnictví je zařazeno do 1. a 2. ročníku a vyučuje se čtyři vyučovací 
hodiny týdně. Ve 2. ročníku je jedna vyučovací hodina vyučována v odborné učebně vybavené PC 
prostředky a je věnována získávání dovedností ve zpracování účetnictví na ekonomickém softwaru. 
Při této formě výuky jsou žáci děleni na skupiny a řeší praktické úkoly z účetnictví. 
Při výuce předmětu účetnictví je třeba se zaměřit zejména na základní a trvalé poznatky, které 
umožňují adaptabilitu v měnících se ekonomických podmínkách, učivo je třeba stále doplňovat 
a aktualizovat v souladu se změnami v legislativě našeho státu. 
Základními metodami výuky jsou vysvětlování a výklad. Rozhovorem se žáky se odvozují postupy 
účtování a následuje praktické procvičování. Základem výuky je práce s účetními doklady a tiskopisy. 
Jsou zařazována praktická cvičení, kdy se žáci učí vyhotovovat účetní doklady ručně i na počítači, 
vyplňovat daňová přiznání, sestavovat rozvahu a výsledovku. Žáci si musí vytvořit návyk k pečlivosti 
v práci a potřebu soustavné kontroly své práce. Žáci jsou vedeni k přesnosti, pečlivosti, pravdivosti 
a úplnosti účetních zápisů, učí se správně opravovat chybné účetní zápisy. 
Při výkladu jsou využívána schémata pro lepší pochopení účtování běžných účetních případů. 
Vědomosti si žáci upevňují soustavným procvičováním praktických příkladů. Při práci využívají 
účtovou osnovu, provádějí účetní zápisy do účetních knih ručně nebo pomocí účetního programu, 
vyhledávají aktuální informace na Internetu. Zjištěné informace žáci posuzují a využívají 
při samostatném řešení zadaných úkolů a jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. 
V průběhu studia zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe. Zjištěné 
výsledky interpretují, kriticky posuzují, hledají klady a zápory a navrhují varianty řešení 
pro ekonomické rozhodování. Vyučující by měl u žáků vytvořit přesvědčení, že účetnictví má 
nezastupitelné místo při sběru, třídění a zpracování informací potřebných při řízení podniku. Důležité 
je využití ekonomických poznatků žáků z ostatních odborných předmětů. 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem školy. 
Podklady pro hodnocení učitel získává těmito způsoby: 
- soustavným sledováním žáka při plnění zadaných úkolů a jeho připravenosti na vyučování (aktivita 

žáka při vyučování, jeho samostatnost při řešení praktických úkolů, schopnost počítačového 
zpracování zadaných úkolů, samostatné plnění zadaných úkolů s následným ověřováním) 

- průběžnými učitelskými testy (jsou zaměřeny na teoretické znalosti i praktické dovednosti a jsou 
zařazovány vždy po prezentaci příslušného tematického celku) 

- ústním zkoušením (žák by měl být minimálně jednou za pololetí zkoušen ústně) 
- zpracováním zadaného tématu formou samostatné písemné práce (v každém pololetí je zařazena 

jedna písemná práce v rozsahu jedné vyučovací hodiny) 
- testováním praktických dovedností (praktická cvičení na počítači, vyhotovení účetních a daňových 

dokladů, vyplňování základních formulářů, vedení evidenčních knih v daňové evidenci atd.). 
Při písemném zkoušení se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů 
a schopnost samostatné práce žáka. Při ústním projevu se hodnotí přesná formulace z hlediska 
odborné i jazykové správnosti. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji následujících kompetencí: 

Kompetence k učení: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat 
si poznámky, využívat ke svému učení různých informačních zdrojů, přijímat hodnocení výsledků 
svého učení od jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů: 

- pojmenovat a analyzovat vzniklý problém, získat informace potřebné k řešení problému (odborná 
literatura, Internet), navrhnout způsob řešení, zhodnotit dosažené výsledky, uplatňovat při řešení 
problémů různé metody myšlení (logické, matematické) a myšlenkové operace, spolupracovat 
při řešení problémů s jinými lidmi. 
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Kompetence komunikativní: 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a zdůvodnit své názory a návrhy, respektovat názory 
druhých, komunikovat na odpovídající úrovni, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 
používat odbornou terminologii. 

Kompetence sociální a personální: 

- pracovat samostatně i v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 
odpovědně plnit zadané úkoly, kriticky hodnotit své osobní dispozice a možnosti, uvědomovat 
si své přednosti a nedostatky, přijímat radu i kritiku od ostatních, respektovat hodnocení 
vyučujícím, adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání:  

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, osvojit si základní 
vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit, znát obecná práva 
a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, uvědomovat si význam celoživotního učení 
a přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 

Matematická a finanční gramotnost: 

- zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy, 
sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků, rozumět matematicky 
vyjádřeným informacím, umět interpretovat ekonomické údaje, být finančně gramotní, zvládat 
řešení ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: 

- pracovat s osobním počítačem, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků 
informačních a komunikačních technologií, posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů 
a kriticky přistupovat k získaným informacím, pracovat s aplikačním programovým vybavením, učit 
se používat nový aplikační software. 

Občanské kompetence 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, jednat odpovědně, samostatně 
a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu. 

Kompetence odborné 

- využívat ekonomické informace k řízení firmy, zpracovávat doklady související s pohybem majetku 
a závazků podniku, evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku, vést daňovou 
evidenci, účtovat o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku, provádět účetní uzávěrku 
a závěrku, stanovit daňovou povinnost k dani z příjmů, znát způsoby vyhodnocení výsledků 
hospodaření. 

Předmětem účetnictví se  prolínají průřezová témata:  

Člověk v demokratické společnosti  

- žáci si pod vedením učitele uvědomují základní hodnoty demokracie: základní práva a svobody 
občana demokratické společnosti (právo na samostatné podnikání, na samostatné rozhodování 
o rozdělení a použití zisku, o úhradě ztráty, o nakládání s majetkem atd.) a jeho základní 
povinnosti (dodržování zákonů a právních norem, dodržování obecných zásad a principů při vedení 
daňové evidence a účetnictví, daňové povinnosti podnikatelů atd.). 

Informační a komunikační technologie 

- prolíná se učivem 2. ročníku, kdy se žáci seznamují s vedením účetní a daňové evidence v rámci 
vhodného softwaru. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- charakterizuje předmět účetnictví 

a vymezí základní pojmy – účetní 
jednotka, účetní období; 

- charakterizuje předmět daňové eviden-
ce, vymezí okruh osob vedoucích 
daňovou evidenci; 

 
- zhodnotí význam účetní dokumentace; 
- rozlišuje jednotlivé druhy účetních 

dokladů; 
- vyhotovuje účetní doklady; 
- ověřuje náležitosti účetních dokladů; 
- charakterizuje oběh a archivaci; 
 
- rozlišuje jednotlivé formy majetku 

a zdroje financování majetku; 
- charakterizuje způsoby oceňování 

majetku; 
- vysvětlí pojem inventarizace a cha-

rakterizuje postup při jejím provádění;  
 
- charakterizuje daňovou evidenci; 
- vyjmenuje knihy používané obvykle 

pro vedení daňové evidence; 
- rozlišuje příjmy a výdaje podle zákona 

o dani z příjmů; 
- chápe mechanismus fungování DPH; 
- orientuje se ve vztazích mezi plátci 

a neplátci DPH; 
- vymezí náležitosti daňových dokladů; 
- vypočítá DPH na vstupu, výstupu 

a výslednou daňovou povinnost 
(nadměrný odpočet); 

- vede daňovou evidenci pro plátce 
a neplátce DPH; 

- charakterizuje postup při uzavírání 
daňové evidence; 

- stanoví základ daně a vypočítá daň 
z příjmů fyzických osob; 

- vyhotoví daňové přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob; 

 
- objasní význam a funkci rozvahy; 
- rozlišuje aktiva a pasiva; 
- sestaví rozvahu; 
- pomocí typických změn vyjádří pohyb 

složek rozvahy; 
 
- objasní podstatu a význam účtu; 
- otevře rozvahové účty na počátku 

 
 
Vymezení účetnictví a daňové evidence 
- předmět a právní úprava daňové evidence 
- předmět a právní úprava účetnictví 
 
 
 
 
Účetní dokumentace 
- podstata a význam účetní dokumentace 
- účetní doklady – druhy, náležitosti, 

vyhotovování, oběh a zpracování účetních 
dokladů 

 
 
Majetek podniku a zdroje jeho financování 
- členění majetku – aktiva a pasiva 
- oceňování majetku při pořizování  
- inventarizace majetku a závazků 
 
 
 
Daňová evidence 
- charakteristika daňové evidence 
- dokumentace daňové evidence 
- evidence příjmů a výdajů 
- DPH a její evidence  
- daňová evidence u neplátců a plátců DPH 
- uzavření daňové evidence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvaha 
- funkce a obsah rozvahy 
- sestavování rozvahy 
- typické změny rozvahových položek 
 
 
Základy účetnictví  
- účet – podstata a forma účtu 
- směrná účtová osnova a účtový rozvrh 

 
 

136 
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účetního období; 
- charakterizuje směrnou účtovou osnovu 

a účtový rozvrh; 
- klasifikuje účty; 
- uplatňuje základní zásady účtování 

na jednotlivých účtech; 
- účtuje základní účetní případy 

na rozvahových a výsledkových účtech 
podle účtové osnovy pro podnikatele; 

 
- provádí účetní zápisy a rozlišuje jejich 

druhy; 
- charakterizuje účetní knihy; 
- je seznámen se základními kontrolními 

prvky v účetnictví a opraví chybné 
účetní zápisy; 

- rozlišuje syntetickou a analytickou 
evidenci; 

 
- chápe účetní doklad jako zdroj 

informací; 
- umí vyhotovit odpovídající účetní 

doklady – pokladní doklady, příjemku, 
výdejku, inventární kartu; 

- účtuje základní operace v syntetické 
evidenci;  

- účtuje o DPH na základě daňových 
dokladů. 

 

- účtování na rozvahových účtech 
- podvojný účetní zápis 
- třídění účtů 
- účtování na výsledkových účtech 
 
 
 
 
 
Účetní technika 
- účetní zápisy a jejich druhy 
- účetní knihy 
- kontrolní prvky v účetnictví  
- syntetická a analytická evidence 
- chyby v účetnictví a jejich opravy 
 
 
 
Základy účtování na syntetických účtech 
- účtování finančního majetku 
- DPH a její účtování 
- základní účtování materiálu 
- základní účtování zboží 
- základní účtování dlouhodobého majetku 
- základní účtování mezd 
- základní účtování výrobků 
- základní účtování nákladů a výnosů 
 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 
 
Žák: 
 
- charakterizuje a klasifikuje zásoby; 
- vypočítá pořizovací cenu materiálu; 
- orientuje se v procesu přijímání zboží 

(materiálu) na sklad včetně veškeré 
písemné evidence; 

- účtuje o materiálu a o výrobcích, 
o nákupu a prodeji zboží včetně DPH; 

- vyhotoví skladní kartu na základě 
příjemek a výdejek; 

 
- charakterizuje hmotný majetek 

v daňové evidenci; 
- klasifikuje dlouhodobý majetek 

v účetnictví; 
- rozlišuje jednotlivé způsoby pořizování 

a vyřazování dlouhodobého majetku 
a účtuje o nich; 

- vysvětlí podstatu opotřebení 
dlouhodobého majetku; 

- zatřídí hmotný majetek do odpisových 

 
 
Zásoby 
- charakteristika, členění, oceňování zásob 
- účtování zásob 
- analytická evidence zásob 
 
 
 
 
 
 
Dlouhodobý majetek 
- členění a oceňování dlouhodobého majetku 
- hmotný majetek v daňové evidenci 
- způsoby pořizování a vyřazování 

dlouhodobého majetku a jejich účtování 
- odpisování dlouhodobého majetku 
- analytická evidence dlouhodobého majetku 
 
 
 
 

 
120 
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skupin podle zákona o daních z příjmů; 
- počítá daňové odpisy rovnoměrné 

i zrychlené; 
- počítá oprávky a zůstatkovou cenu 

dlouhodobého (hmotného) majetku; 
- účtuje odpisy dlouhodobého majetku; 
- vyhotoví inventární kartu dlouhodobého 

(hmotného) majetku; 
 
 
- vyhotoví pokladní doklady a vede 

pokladní knihu; 
- účtuje na základních finančních účtech 

běžné účetní případy podle výpisů 
z bankovních účtů a pokladních 
dokladů; 

- účtuje o ceninách a krátkodobých 
bankovních úvěrech; 

 
- uvede přehled nejtypičtějších 

pohledávek a závazků podnikatele; 
- účtuje o pohledávkách a závazcích 

z obchodního styku; 
- vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize 

vystavených faktur; 
- likviduje přijaté faktury a zachytí je 

v knize přijatých faktur; 
- zachytí hotovostní a bezhotovostní 

úhrady faktur a provede jejich párování 
s fakturami; 

- účtuje vydané a přijaté faktury a jejich 
úhrady; 

- účtuje o dalších pohledávkách, 
zejména za zaměstnanci 
a pojišťovnami; 

- účtuje o dalších krátkodobých 
závazcích, zejména u zaměstnanců, 
pojišťoven a finančního úřadu; 

- provádí mzdové výpočty; 
- účtuje mzdy, zákonné a ostatní srážky; 
- zaúčtuje předpisy a platby daní; 
 
- charakterizuje a klasifikuje náklady 

a výnosy – účetní a daňový pohled; 
- charakterizuje zásady pro účtování 

nákladů a výnosů; 
- účtuje o nákladech a výnosech; 
- umí zjistit hospodářský výsledek; 
 
 
- charakterizuje složky vlastního kapitálu; 
- účtuje o vlastním kapitálu individuálního 

podnikatele; 
- účtuje o základním kapitálu 

v obchodních společnostech; 
- účtuje o rezervách; 
- účtuje další dlouhodobé závazky; 
- uvede možnosti rozdělení zisku 

a úhrady ztráty v obchodních 
společnostech a družstvu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé 
bankovní úvěry 
- pokladna a ceniny 
- bankovní účty 
- bankovní úvěry 
 
 
 
 
 
Pohledávky a závazky (zúčtovací vztahy) 
- charakteristika a členění pohledávek 

a závazků 
- pohledávky a závazky z obchodního styku 
- pohledávky a závazky vůči zaměstnancům 
- pohledávky a závazky vůči finančnímu 

úřadu, institucím sociálního zabezpečení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náklady a výnosy 
- charakteristika a členění nákladů a výnosů 
- zásady pro účtování nákladů a výnosů 
- analytická evidence nákladů a výnosů 
- zjištění hospodářského výsledku 
 
 
Kapitálové účty a účty dlouhodobých 
závazků 
- vlastní kapitál individuálního podnikatele 
- základní kapitál 
- výsledek hospodaření, rozdělení zisku, 

úhrada ztráty 
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- účtuje o rozdělení zisku, úhradě ztráty; 
 
- charakterizuje postup prací při účetní 

uzávěrce; 
- popíše jednotlivé činnosti související 

s provedením inventarizace; 
- provede dokladovou inventuru 

bankovních účtů, pohledávek 
a závazků; 

- vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje 
je; 

- uzavře rozvahové a výsledkové účty; 
- vypočte hrubý hospodářský výsledek 

v členění potřebném pro účetní výkazy; 
- transformuje hospodářský výsledek 

na základ daně z příjmů a vypočítá daň 
z příjmů; 

- vypočítá disponibilní zisk, sestaví 
a uzavře účet zisků a ztrát; 

- charakterizuje obsah účetní závěrky; 
- orientuje se v účetních výkazech. 
 

 
Účetní uzávěrka a závěrka 
- účetní uzávěrka – charakteristika, postup 
- inventarizace majetku a závazků 
- uzávěrkové operace 
- zjištění účetního hospodářského výsledku, 

výpočet daně z příjmů a její zaúčtování 
- účetní závěrka 
 
 

 
 



Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01   Příbram 

 

 85 

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
 
Celková hodinová dotace: 128 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět je zařazen do obou ročníků a je zaměřen především na vyhotovování dokumentů 
obchodního styku, vedení personální agendy, operační evidence a dalších forem podnikové 
dokumentace.  
 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Předmět Písemná a elektronická komunikace je zaměřen především na rozvoj profesních 
komunikativních kompetencí žáků v administrativní oblasti. Jeho cílem je naučit žáky ovládat techniku 
psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, racionálně, pečlivě a přesně vést 
administrativu, ovládat techniku korespondence v souladu s normalizovanou úpravou písemností, 
využívat dostupných informačních a komunikačních technologií, seznámit je s používáním běžné 
kancelářské techniky v oblasti vyhotovování dokumentů obchodního styku, vedením personální 
agendy, operační evidencí a dalšími formami podnikové komunikace.  

Charakteristika učiva 

Učivo vychází z RVP 64-41-4/51 Podnikání z obsahového okruhu Písemná a ústní komunikace. Svým 
obsahem i metodami rozvíjí systémové myšlení žáků, přispívá k vytváření návyků na pečlivou, 
přesnou a kvalitní práci při efektivním využívání výpočetní techniky. V 1. ročníku je zaměřen na nácvik 
desetiprstové hmatové metody psaní na klávesnici, úpravu textů, vyplňování tabulek a formulářů a 
žáci se seznámí se základními komunikačními systémy Internetu. Učivo 2. ročníku zahrnuje 
především vyhotovování dokumentů obchodního styku, vedení personální agendy, operativní 
evidence a další formy podnikové dokumentace podle pravidel doporučených normalizovanou 
úpravou písemností a adres. Obsah vzdělávání prolíná všemi odbornými obsahovými okruhy a je 
propojen se vzděláváním v informačních a komunikačních technologiích.  
 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 
Písemná a elektronická komunikace 

 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

- úvod: obsah a význam předmětu 
- základní nácvik ovládání klávesnice  
- úprava textu 
- vyplňování tabulek a formulářů 
- základní služby Internetu 

2 

2.  

 
- úvod do obchodní korespondence 
- normalizovaná úprava písemností a adres 
- vyhotovení obchodních písemností 
- elektronická komunikace 
 

2 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Pro udržení dobrých vztahů na pracovišti je nezbytný předpoklad, že se žáci, již v teoretické přípravě, 
naučí aktivně se zúčastňovat diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje a reflektovat názory 
druhých. Musí být připraveni odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích, přijímat 
hodnocení svých výsledků a způsobu jednání ze strany ostatních lidí, adekvátně na ně reagovat, 
přijmout radu i kritiku. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Výuka se uskutečňuje v odborné učebně vybavené PC s dostatečnou kapacitou výpočetního výkonu, 
operační pamětí, úložného prostoru a optickou mechanikou. Nezbytným předpokladem je přístup 
k Internetu s dostatečnou přenosovou rychlostí a dostatečné softwarové vybavení. Třída se dělí 
na skupiny. Obsahem učiva prvního ročníku je nácvik psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou 
metodou, provádění vyznačených korektur, úprava textu, znalost základních funkcí Internetu. Přesnost 
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a rychlost si žáci procvičují pomocí výukového softwaru a wordu. Ve druhém ročníku se žáci 
zdokonalují v psaní na klávesnici. Naučí se opatřovat si informace potřebné k administrativní práci 
a efektivně s nimi pracovat. Osvojí si pravidla a normy pro vyhotovení písemností a tabulek 
a manipulaci s nimi. Seznámí se s prací s kancelářskou technikou a způsoby využívání běžných 
telekomunikačních služeb. Afektivním cílem výuky je posílení přesnosti a samostatnosti, návyk poctivé 
a svědomité práce, kterou absolvent bude reprezentovat svého zaměstnavatele. 

Hodnocení výsledků žáků 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy. Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka 
během vyučovací hodiny, plnění uložených domácích úkolů. Kontrolu požadované úrovně přesnosti 
a rychlosti psaní v 1. ročníku provádí především pravidelnými prověrkami, přičemž výsledná známka 
odpovídá úrovni splnění požadavku limitu tabulek klasifikace přesnosti a rychlosti pro příslušný měsíc. 
Rychlost a přesnost jsou hodnoceny zvlášť, jako výsledná známka se započítává horší z nich (ne 
průměr obou známek). Ve schopnosti žáka spočítat přesnost i rychlost je využito jeho sebehodnocení. 
Žák je dále hodnocen i za úpravu textů, za přesnost vyplňování tabulek a formulářů a ovládání 
komunikačních služeb Internetu.  Ve 2. ročníku jsou žáci hodnoceni na základě výsledků pravidelných 
prověrek přesnosti a rychlosti psaní, samostatných prací, domácích úkolů a praktických cvičení, u 
kterých je měřítkem posuzování věcná správnost, správné vyjadřování, používání odborné 
terminologie a dodržování normalizované úpravy písemností. Důraz je kladen na pečlivost při 
zpracování písemností, věcnou a formální správnost a na dodržování jazykových a stylistických 
norem. Zohledňován je aktivní a samostatný přístup k výukovým činnostem. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k celoživotnímu učení: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se samostatně věnovat učení a reálně si 
stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání tím, že by měli: 
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
- ovládat různé techniky učení, vytvořit si vhodný studijní režim a podmínky 
- umět psát desetiprstovou hmatovou metodou, rutinně ji uplatňovat při vytváření písemností 
- správně zpracovávat přiměřeně náročné písemnosti 
- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 
- využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 

učení od jiných lidí. 

Kompetence k řešení problémů: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně nebo v týmu řešit běžné pracovní 
i mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli: 
- pojmenovat a analyzovat vzniklý problém v celém jeho kontextu 
- určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob, popř. varianty 

řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady  
- zvolit optimální postup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit jeho postup, vyhodnotit výsledek 
- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace, volit prostředky 

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

Kompetence komunikativní: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni souvisle se vyjadřovat v písemné i ústní formě 
a volit komunikační strategie a prostředky adekvátně situaci, tzn., že 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 
- svůj názor a zvolený postup obhájit 
- zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná 

témata 
- zaznamenávat písemně podstatné myšlenky z projevů jiných lidí 
- chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění. 

Kompetence sociální a personální: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni rozvíjet svoji osobnost, udržovat vhodné 
mezilidské vztahy a dbát o své zdraví, tzn., že by měli: 
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- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 
a životních podmínek 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně 
ovlivňovat 

- podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu 
k lidem  

- spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet na realizaci společných pracovních i jiných 
činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu 

- být připraveni na vyrovnávání se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si 
význam zdravého životního stylu. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni úspěšně budovat svoji profesní kariéru a byli 
připraveni zvládat podnikatelské činnosti, tzn., že by měli: 
- mít představu o administrativních aspektech podnikání 
- umět vhodně písemně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi efektivně pracovali s prostředky ICT a s informacemi, tzn., 
že 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 
- využívat vhodné prostředky online a offline komunikace 
- získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat 
- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím 
- být mediálně gramotní. 

Odborné kompetence: 

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi dokázali vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity, tzn., 
že by měli: 
- ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti  
- vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky 
- stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně 
- manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel 
- pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti 
- orientovat se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb 
- umět vést podnikovou administrativu. 

Předmětem se prolínají průřezová témata 

K naplnění kompetencí jsou využívána průřezová témata: Informační a komunikační technologie 
a Člověk v demokratické společnosti. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák:   
 
- pracuje s běžnou kancelářskou 

technikou, ovládá její základní funkce; 
- ovládá psaní desetiprstovou hmatovou 

metodou v přiměřené rychlosti 
a přesnosti; 

- píše podle diktátu; 
- zpracuje text s využitím zvýraznění 

a formátování; 
- získává a využívá informace 

z otevřených zdrojů, zejména pak 
z celosvětové sítě Internet, ovládá jejich 
vyhledávání. 

 

 
 
Úvod - obsah a význam předmětu 
- fyzické a psychické nároky na administra-

tivní činnost 
 
Základní nácvik ovládání klávesnice 
- nácvik úpravy textů a písemností 
- upevňování hmatové jistoty 
- procvičování učiva 
- měsíční prověrky přesnosti a rychlosti opisu 
- výchovně-vzdělávací akce 
- vyplňování tabulek a formulářů 
- základní služby Internetu – internetová 

telefonie a videohovory, komunikace mezi 
uživateli 

- mobilní telefony a služby 
 
 

 
 

68 
 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- ovládá základní formy písemného styku; 
- zpracovává písemnosti a tabulky 

a upravuje je podle normy; 
- manipuluje s písemnými a elektronickými 

dokumenty podle stanovených pravidel 
- samostatně komunikuje elektronickou 

poštou; 
- ovládá pravidla pro formální úpravu   

e-mailu; 
- využívá informační a komunikační 

technologie. 
 

 
 
Úvod do obchodní korespondence 
 
Normalizovaná úprava písemností a adres 
 
Vyhotovování obchodních písemností 
- písemnosti při uzavírání, plnění 

a porušování kupních smluv 
- písemnosti ve styku s peněžními ústavy 

a poštou 
- dopisy občana organizaci 
- personální písemnosti 
- písemnosti právního charakteru 
- písemnosti osobního charakteru 
- interní písemnosti 
- manipulace s dokumenty 
- tabulky 
- výchovně-vzdělávací akce 
- elektronická komunikace 
- dokumenty posílané elektronickou poštou 
- možnosti využití elektronického bankovnictví 
- elektronické obchodování 
 
 

 
 

60 
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APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE  
 
Celková hodinová dotace: 34 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání z obsahového okruhu Písemná a ústní komunikace. 
Učivo je zařazeno v prvním ročníku studia s hodinovou týdenní dotací. V předmětu se žáci seznámí 
se základními pojmy sociální psychologie, sociologie, psychologie osobnosti, psychologie práce a trhu 
s cílem pochopit praktické možnosti jejich využití v osobním životě, v mezilidských vztazích 
a v pracovním prostředí. Vyučování vede žáky k osvojení zásad duševní hygieny, zdravého životního 
stylu tak, aby se péče o biopsychosociální zdraví stala součástí jejich hodnotové orientace. Žák 
si osvojuje psychologické aspekty komunikace s obchodním partnerem a profesní vystupování. 

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem je poskytnout žákům vědomosti z té části psychologie, která má bezprostřední vztah k oboru 
podnikání a vede je zejména ke schopnosti aplikovat získané znalosti při jednání se spolupracovníky, 
klienty a obchodními partnery. To znamená, že hlavní pozornost je směrována k poznatkům z oblasti 
psychologie jednání, osobnosti, práce a trhu. 
Učivo předmětu vede žáky k poznání a používání znalostí a získaných dovedností v praxi. Učí je 
spolupráci, toleranci, respektu, společenskému taktu. Vytváří osobnost, která je adaptabilní 
v nejrůznějších situacích v oblasti podnikatelských aktivit. Pěstuje u žáků odpovědnost, poctivost, 
upřímnost, zdravou sebekritiku, pozitivní životní přístup a další rysy a vlastnosti plnohodnotné 
osobnosti. 

Charakteristika učiva 

 

Ročník 
 

Stručný popis vzdělávacího obsahu 
Aplikovaná psychologie 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

1. 

 
- psychologie jako vědní obor 
- osobnost a společenská kultura 
- sociální psychologie 
- socializace 
- duševní hygiena, psychosomatika 
- psychologie práce 
- psychologie trhu 
 

1 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání v předmětu aplikovaná psychologie mají žákům 
umožnit přizpůsobivěji reagovat na společenský vývoj, změny v jejich oboru a spoluvytvářet 
předpoklady pro uplatnění v pracovním a občanském životě. Žáci získají schopnost teoretické 
poznatky aplikovat v praktické činnosti. Předmět vede žáky k rozvoji své osobnosti, hlavně v oblasti 
komunikace, profesního a společenského vystupování.  

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva. Hlavními metodami  
je dialogická forma, týmová práce, aktivní přístup při řešení problémových situací. Lze využít i formy 
tematicky zaměřených diskusí, přednášek, výchovně-vzdělávacích programů a institucí. Též  
se pracuje s informačními a komunikačními prostředky. 

Hodnocení výsledků žáků 

V základní podobě vychází z pětistupňové klasifikace dle Klasifikačního řádu školy. Učitel využívá 
testových metod, soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučovací hodiny. Při hodnocení je 
zohledňován vstřícný přístup žáků a samostatné plnění zadaných úkolů. Součástí hodnocení je 
i řešení problémových situací, tvůrčí zpracování témat, týmová práce.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Aplikovaná psychologie je součástí společenskovědní složky kurikula. Předmět rozvíjí následující 
klíčové kompetence: 
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Kompetence komunikativní: 

- absolventi jsou schopni vyjadřovat se přiměřeně shodně s komunikační situací a vhodně  
se prezentovat, účastnit se aktivně diskuzí, respektovat názory druhých, vyjadřovat se v souladu 
se zásadami kultury projevu a chování. 

Kompetence sociální: 

- absolventi jsou schopni adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu, 
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení konfliktů, nepodléhat 
předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

Kompetence personální:  

- absolventi jsou připraveni posuzovat reálně své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého 
jednání a chování v různých situacích, stanovovat si cíle podle svých schopností, pečovat o své 
duševní zdraví. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění:  

- absolventi umí vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, dokáží využívat poradenských 
služeb. 

Předmětem se prolínají průřezová témata:  

Člověk v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační technologie.  

Předmět využívá získané informace ze všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů a odborné 
praxe v rámci mezipředmětových vztahů studovaného oboru Podnikání.  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- seznámí se s vědní disciplinou a jejím 

základním pojmovým aparátem; 
- charakterizuje konkrétní disciplíny,  
- specifikuje jejich využití v praxi; 
- objasní význam psychologie pro svůj 

obor, profesi i život; 
 
- objasní pojem osobnost, vysvětlí její 

strukturu a s využitím získaných 
znalostí charakterizuje vlastní 
osobnost, přistupuje k vlastnímu 
subjektu sebekriticky, realizuje zásady 
společenské kultury v konkrétních 
situacích; 

 
- s využitím informací získaných z oblasti 

sociální psychologie a sociologie 
objasní projevy sociálního jednání 
a řeší zátěžové situace, navrhuje jejich 
prevenci; 

 
- aplikuje poznané principy duševní 

hygieny v konkrétních situacích; 
- vysvětlí důležitost souladu duševního 

a fyzického zdraví s ohledem 
na narůstající náročnost pracovního 
procesu (svého oboru); 

 
- vysvětlí význam práce s přihlédnutím 

ke svému oboru, specifikuje pracovní 
proces, objasní souvislost kvality práce, 
pracovního prostředí a pracovní 
morálky, uvede možné překážky v práci 
a jejich prevenci; 

 
- charakterizuje tržní mechanismy 

s využitím poznatků z psychologie 
a specifikuje je na svém oboru a praxi; 

- vysvětlí využití aspektů psychologie 
v realizaci vztahu poptávka a nabídka; 

- v modelových situacích prezentuje 
zásady optimální komunikace 
s obchodními partnery. 

 

 
 
Psychologie jako vědní obor 
- vymezení pojmu psychologie 
- psychologické disciplíny 
- využití psychologie v praxi 
 
 
 
Osobnost a společenská kultura 
- pojem osobnosti 
- struktura osobnosti 
- charakter vlastní osobnosti 
 
 
 
 
Sociální psychologie, sociologie 
- socializace osobnosti 
- sociální percepce 
- zátěžové situace 
 
 
Duševní hygiena, psychosomatika 
- duševní zdraví 
- psychosomatika: teorie a praxe 
 
 
 
 
Psychologie práce 
- pojem, význam, pracovní proces 
- kultura práce a pracovní prostředí 
- pracovní morálka 
 
 
 
Psychologie trhu 
- pojem a význam pro praxi v oboru 
- psychologie nabídky a poptávky 
- komunikace s obchodními partnery 
 
 
 
 
 

 
34 
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SEMINÁŘ PODNIKÁNÍ 
 
Celková hodinová dotace: 64 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět seminář podnikání vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání a vede žáky 
k dokonalejšímu ovládání řešení teoretických i praktických úkolů souvisejících s podnikáním. Je 
zařazen do odborného vzdělávání ve druhém ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Jeho obsah je zaměřen 
na přípravu žáků k samostatnému podnikání.  

Obecný cíl vyučovacího předmětu 

Cílem tohoto předmětu je, aby žáci aplikovali své získané teoretické znalosti v praktických modelových 
situacích, pochopili fungování firem a malých podniků. Zároveň je důležité, aby žáci prokázali  
samostatné myšlení při řešení jednotlivých modelových situací, přijímali, sdělovali a vyměňovali si 
informace na dané téma. Pro tento záměr je nutno dbát na optimální komunikaci. 

Charakteristika učiva. 

 

Ročník 

 
Stručný popis vzdělávacího obsahu 

Seminář podnikání 
 

Týdenní 
hodinová 

dotace 

2. 

 
- příprava podnikatelského záměru 
- založení podniku 
- přijímání zaměstnanců 
- druhy daní 
- zdravotní a sociální pojištění individuálního podnikatele 
- kontaktování dodavatelů a odběratelů 
- cenová politika podnikatele 
- vypracování podnikatelského záměru 
 

2 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Dovednosti získané prostřednictvím předmětu seminář podnikání mají žákům usnadnit jejich uplatnění 
v soukromém podnikání, získat a rozvíjet vlastnosti a dovednosti potřebné pro založení a řízení malé 
firmy či podniku. Připravit je na snadnější orientaci v právních otázkách týkajících se podnikání, 
orientaci v daňové soustavě a odvodech z podnikání. 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

Ve vyučovacím předmětu seminář podnikání lze uplatnit frontální i skupinové vyučování. Výklad učiva 
se aplikuje na příkladech z praxe. Je zařazen dostatečný počet hodin na řešení a procvičování 
praktických příkladů. Žáci jsou motivováni zadávanými samostatnými pracemi či vypracováváním 
projektů. Při této práci využívají výpočetní techniku. Učitel zadává žákům k řešení praktické příklady 
a volí je tematicky v souladu s předpokládaným uplatněním žáků. Završením těchto praktických úloh je 
zpracování komplexního projektu konkrétního podnikatelského záměru. Tento úkol zadává učitel 
individuálně jednotlivým žákům, kteří ho zpracují samostatně. Zpracovaný projekt může být využit jako 
podkladový materiál k maturitní zkoušce. Součástí výuky jsou exkurze podle probíraných témat. 

Hodnocení výsledků žáků 

Učitel soustavně sleduje výkony a aktivitu žáka během vyučovací hodiny, při klasifikaci vychází 
z Klasifikačního řádu školy. Při hodnocení je zohledňována samostatnost při plnění zadaných úkolů.  
Při prezentaci výsledků práce ve třídě je kladen důraz na sebehodnocení.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat 

Kompetence k řešení problémů: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní problémy, 
navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost 
zvoleného postupu, při řešení problémů používat různé metody myšlení a myšlenkové operace. 
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Kompetence komunikativní: 

- vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni formulovat své myšlenky srozumitelně 
a souvisle, účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat 
administrativní písemnosti, pracovní dokumenty, dosáhnout způsobilosti potřebné pro pracovní 
uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace.  

Kompetence sociální a personální: 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování  
v různých situacích 

- dokázat reagovat adekvátně na měnící se pracovní podmínky 
- odpovědně plnit své úkoly a přijímat odpovědnost za svoji práci 
- podle svých schopností pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných 

činností, dále podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů 
- nezaujatě zvažovat návrhy druhých a přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů. 

Odborné kompetence: 

- provádět základní podnikové činnosti 
- usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb 
- jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 

Předmětem seminář podnikání se prolínají uvedená průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti: 

- žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, byli si vědomi odpovědnosti a měli 
schopnost morálního úsudku, aby dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 
otázkách, hledat kompromisní řešení. 

Člověk a životní prostředí: 

- žáci jsou vedeni k tomu, aby poznávali svět a lépe mu rozuměli, efektivně pracovali s informacemi, 
tj. uměli je získávat a kriticky vyhodnocovat, aby se naučili vyhledávat a posuzovat informace 
o profesních příležitostech, orientovat se v nich a aby si o nich vytvářeli základní představu.  
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o

č
e
t 

h
o

d
in

 

 
Žák: 
 
- orientuje se v možnostech výběru 

právní formy podnikání, volbě názvu 
podniku, v možnostech podpory 
drobného podnikání v ČR; 

 
 
 
 
- rozliší jednotlivé druhy živností; 
- orientuje se v podnikatelském pojištění; 
- rozliší možnosti zajištění finančních 

prostředků pro podnikatelskou činnost; 
- rozumí vypracování organizačního 

řádu, uspořádání a vybavení 
jednotlivých pracovišť; 

 
 
 
 
 
 
- orientuje se v náboru zaměstnanců, 

v posuzování žádosti o práci; 
- umí vést přijímací pohovor i vhodně 

motivovat zaměstnance; 
 
 
- vypočítá daň z příjmů fyzických osob 

(právnických osob) a vyhotoví daňové 
přiznání fyzických osob (právnických 
osob); 

- stanoví zálohy na daň z příjmů 
a termíny jejich splatnosti; 

- stanoví zálohy na daň silniční a termíny 
jejich splatnosti; 

- vypočítá daň silniční a dokáže prakticky 
vyhotovit daňové přiznání; 

 
 
- uvede povinnosti podnikatele – osoby 

výdělečně činné ve vztahu k institucím 
zdravotního a sociálního pojištění; 

- vyplní základní tiskopisy - oznámení 
pojištěnce a přihlášku k důchodovému 
pojištění; 

- vymezí základní pojmy - hlavní 
a vedlejší činnost, vyměřovací základ, 
sazby zdravotního a sociálního 
pojištění; 

- stanoví výši měsíčních záloh 

 
 
Příprava podnikatelského záměru 
- volba obchodní činnosti 
- volba obchodního názvu 
- sestavení základního rozpočtu 
- průzkum trhu 
- zjištění možnosti celostátní a regionální 

podpory malého a středního podnikání 
 
Založení podniku 
- ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi 
- zápis do obchodního rejstříku 
- podnikatelská pojištění 
- registrace u správce daně 
- zajištění finančních prostředků 
- zajištění provozních prostor, strojů 

a zařízení 
- vybavení a uspořádání pracoviště 
- vybavení podniku dokumentací 
- vypracování organizačního a pracovního 

řádu 
 
Přijímání zaměstnanců 
- nábor zaměstnanců 
- posuzování žádosti o zaměstnání 
- vedení pohovorů 
- motivování zaměstnanců 
 
Druhy daní 
- výpočet zálohy na daň z příjmu a termíny 

splatnosti 
- stanovení zálohy na silniční daň a termíny 

jejich splatnosti 
- praktické vyhotovení daňového přiznání 

k dani silniční a daně z příjmu  
 
 
 
 
Zdravotní a sociální pojištění individuálního 
podnikatele 
- zdravotní a sociální pojištění osob 

výdělečně činných 
- základní tiskopisy - oznámení pojištěnce 

a přihláška k důchodovému pojištění 
- vymezení základních pojmů: hlavní 

a vedlejší činnost, vyměřovací základ, sazby 
zdravotního a sociálního pojištění 

- výpočet výše měsíčních záloh na zdravotní 
a sociální pojištění osob výdělečně činných 

- přehled příjmů a výdajů pro účely zdravot-
ního a sociálního pojištění osob výdělečně 

 
 

60 
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na zdravotní a sociální pojištění osob 
výdělečně činných; 

- vyhotoví přehled příjmů a výdajů 
pro výpočty roční výše zdravotního 
a sociálního pojištění osob výdělečně 
činných; 

 
- objasní způsob vyhledávání nových 

dodavatelů, způsob jejich hodnocení; 
- vymezí způsob vyhledávání odběratelů; 
 
 
- posoudí jednotlivé způsoby cenového 

marketingového průzkumu; 
- porovná stanovování cen výrobků 

a jejich propagace na trhu; 
 
 
 
 
 
 
 
- vypracuje samostatně komplexní 

projekt podnikatelského záměru. 
 

činných 
 
 
 
 
 
Kontaktování dodavatelů a odběratelů 
- vyhledávání a hodnocení dodavatelů 
- vyhledávání odběratelů 
 
 
Cenová politika 
- provedení marketingového průzkumu se 

zaměřením na cenu stejného konkurenčního 
výrobku 

- výpočet předběžné kalkulace a cenových 
nákladů 

- stanovení ceny výrobku nebo služby 
- propagování výrobku na trhu 
- propagace podniku 
 
Vypracování podnikatelského záměru 
na základě získaných poznatků a zkušeností  
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PRAXE 
Celková hodinová dotace: 140  
Pojetí předmětu  
Má odborný charakter. Předmět je zařazen do 1. a 2. ročníku.  
Obecné cíle předmětu  
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:  
samostatně pracovat v obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v podnicích, 
organizacích veřejného stravování, ubytovacích zařízeních (i jako pracovník hotelové recepce, 
hotelového a obchodního provozu) a rekreačních středisek, kde budou vykonávat odborné činnosti 
provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, zvládat profesní a písemnou komunikaci se 
zákazníky, zvládli poskytování dalších služeb v cestovním ruchu (zajištění společenských, kulturních, 
sportovních a jiných akcích).  
Charakteristika učiva  
Vychází z RVP 64-41-L/51 Podnikání - předmět je provázán s dalšími odbornými předměty: 
ekonomika a právo, účetnictví, písemná a elektronická komunikace, seminář podnikání. 

Ročník  Praxe  Týdenní hodinová dotace  

Učební 

1.  5 dnů – školní rok 35 hodin  35 

2.  5 dnů – školní rok 35 hodin  35 

Odborná 

Ročník Praxe Týdenní hodinová dotace 

1. 5 dnů – školní rok 35 hodin 35 

2. 5 dnů – školní rok 35 hodin 35 

   

   
Rozvržení obou praxí se může od tohoto doporučeného rozložení na ročníky lišit a to v závislosti na 
zabezpečení smluvních pracovišť. Proto je na školní rok vydáván ředitelem školy rozpis plnění jak 
odborné tak učební praxe. 
Pojetí výuky (metody a formy výuky, materiální zabezpečení)  
Učební i odborná praxe probíhá jak na školních PPV, tak i na smluvních pracovištích zajištěných žáky 
a schválených pověřeným pracovníkem školy. Materiální zabezpečení je podporováno firmami,  
u kterých se žáci učí a provádějí praxi.  
Hodnocení výsledků žáků  
Učební praxe je klasifikována a odborná praxe není klasifikována. Splnění odborné praxe je 
předpokladem postupu do vyššího ročníku resp. ukončení studia. K průběžnému hodnocení dochází i 
na smluvních pracovištích ve spolupráci s určenými instruktory.  
 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat  
- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu  

s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci  

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému  

- určovat si vlastní pracovní tempo  

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví  

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci  

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.  

Odborné kompetence  
- dbát na dodržování hygienických předpisů, dbát a dodržovat základní právní předpisy týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence  

- orientovat se v moderních formách nabídky a prodeje výrobků a služeb  

- dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedených na 
pracovišti  

- zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní 
prostředí.  

Kompetence k učení  
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- sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého 
učení od jiných lidí  

- uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace.  

Kompetence k řešení problémů  
- porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, 

zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky.  

Komunikativní kompetence  
- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodně se prezentovat při oficiálním jednání (při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech, 
apod.).  

Personální a sociální kompetence  
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v 

různých situacích  

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a 
odpovědně plnit svěřené úkoly  

- ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí  

- má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom 
důsledků nezdravého životního stylu a závislosti  

- přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly  

- přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předchází osobním konfliktům, nepodléhá 
předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.  

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti i vzdělání, uvědomovat si význam 

celoživotního učení  

- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 
zaměstnavatelů na pracovníky  

- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků  

- rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, 
administrativních, osobních a etických aspektech soukromého podnikání  

- dokáže vyhledat a posoudit podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými 
předpoklady a dalšími možnostmi.  
 

Občanské kompetence 
- jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný  

- dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost druhých lidí, 
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci.  

 
Předmětem praxe se prolínají průřezová témata:  
Člověk v demokratické společnosti  
žáci jsou vedeni, aby:  
- byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení  

- si vážili materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se ho chránit.  
 
Informační a komunikační technologie  
- cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro 

účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání.  
 
Žáci plní praxi v následujícím rozsahu za dobu svého vzdělávání: 

Učební praxe – 2 týdny (je klasifikována a je uvedena na vysvědčení žáka v přehledu 
vyučovaných předmětů. Žáci o průběhu odborné praxe zpracovávají písemnou zprávu).  
Odborná praxe – 2 týdny (není klasifikována, její absolvování je podmínkou pro uzavření ročníku 
– postup do vyššího ročníku, resp. uzavření závěrečného ročníku a připuštění k maturitní zkoušce). 

Způsoby plnění praxe - odborná i učební praxe může být plněna jak souvisle, tak i průběžně a to v 
průběhu celého školního roku. 
Průběžně žák plní praxi na akcích konaných školou, případně v recepci školy, na vlastních nebo 
smluvních pracovištích (stravovací a obchodní služby). Žáci tuto praxi plní průběžně, tzn. v době, kdy 



Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01   Příbram 

 

 98 

probíhá vyučování třídy a tito žáci jsou povinni si probrané učivo doplnit formou samostudia a 
konzultací.  
Souvisle žáci plní praxi v průběhu školního roku v rozsahu jednoho týdne v termínu, který je stanoven 
pro celou třídu společně.  
 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání – učební praxe 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
č
e
t 

h
o
d

in
 

 
Žák: 
 
- dbá na dodržování zákonů a pravidel 

společenského chování; 
- učební praxe probíhá na pracovišti 

školy, řídí se provozním řádem 
recepce školy 

 
- orientuje se v možnostech výběru 

právní formy podnikání, volbě názvu 
podniku; 

- rozliší jednotlivé druhy živností. 

 

 
 
Úvod - obsah a význam předmětu 
- seznámení žáků s oborem, proškolení 

o BOZ, PO, hygien. předpisy 
- recepce školy 
 
Příprava podnikatelského záměru 
- volba obchodní činnosti 
- volba obchodního názvu 
- sestavení základního rozpočtu 
- založení podniku 

 

 
35 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
č
e
t 

h
o
d

in
 

 
Žák: 
 
- dbá na dodržování zákonů; 
 
 
 
- charakterizuje účetnictví, předmět 

daňové evidence; 
- rozlišuje jednotlivé druhy účetních 

dokladů; 
- objasní podstatu a význam účtů, otevře 

rozvahové účty.  

 
 
Úvod – obsah a význam předmětu 
- seznámení žáků s předmětem praxe, 

proškolení o BOZ, PO 
 
 
Podnikové účetnictví 
- vymezení účetnictví a daňové evidence 
- účetní dokumentace, daňová evidence 
- základy účetnictví, účetní technika 
 
 

 
35 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání – odborná praxe 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
č
e
t 

h
o
d

in
 

 
Žák: 
 
- dbá na dodržování zákonů a pravidel 

společenského chování; 
 
 
- orientuje se v možnostech výběru 

právní formy podnikání, volbě názvu 
podniku; 

- vypočítá daň z příjmu, vyhotoví daňové 
přiznání; 

- vyplní základní tiskopisy – oznámení 
pojištěnce a přihlášku k důchodovému 
pojištění. 

 

 
 
Úvod - obsah a význam předmětu 
- seznámení žáků s oborem, proškolení 

o BOZ, PO, hygien. předpisy 
 
Příprava podnikatelského záměru 
- volba obchodní činnosti 
- druhy daní 
- zdravotní a sociální pojištění 

 
35 
 
 
 
 

 
 
 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

P
o
č
e
t 

h
o
d

in
 

 
Žák: 
- dbá na dodržování zákonů; 
 
 
- charakterizuje a klasifikuje zásoby; 
- charakterizuje hmotný majetek; 
- klasifikuje dlouhodobý majetek;                                          
- charakterizuje a klasifikuje náklady, 

výnosy – účetní a daňový pohled; 
- popíše jednotlivé činnosti související 

s provedením inventarizace. 

 
 
Úvod – obsah a význam předmětu 
- seznámení žáků s předmětem praxe, 

proškolení o BOZ, PO, 
 
- zásoby 
- charakteristika, členění, oceňování zásob 
- dlouhodobý majetek 
- náklady, výnosy 
- účetní uzávěrka a závěrka 
 

 
35 
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6. Popis materiálního a personálního zabezpečení vzdělání 
S ohledem na potřeby se zavedením ŠVP bylo nutné zabezpečit vybavení učeben moderními 
technologiemi. Postupně došlo k instalaci kompletů, které sestávají ze špičkové zvukové i obrazové 
projekce pro několik druhů nosičů a k dispozici je i snímací zařízení. K datu zavedení výuky podle 
ŠVP tak bylo vybaveno celkem 15 klasických učeben z celkových 17 kmenových a záměrem je toto 
projekční zařízení postupně zavést do všech učeben. Pro výuku jsou dále využívány odborné učebny: 
dvě jazykové a tři počítačové učebny, učebna pro gastronomii, posluchárna, posilovna a tělocvična. 
Ve dvou z nich jsou mimo běžných moderních technologií instalovány interaktivní tabule. Pro potřeby 
žáků i zaměstnanců školy je k dispozici i školní kantýna. V duchu platných norem je v učebnách 
postupně měněno, a to jak nové lavice a židle, tak i osvětlení a s tím související patřičné odstínění a 
zatemnění. Zařízení školy neslouží žákům jen pro účely výuky, ale je také využíváno při mimoškolní 
činnosti – škola nabízí velké množství kroužků, pro které je zařízení a vybavení zcela k dispozici.  
Praktické vyučování probíhá v recepci školy na individuálně zajištěných pracovištích.  
Zavedení ŠVP si ale nevyžádalo jen moderní formy výuky a využití moderních technologií, ale bylo 
potřeba změnit i některé dosud používané učebnice, a to převážně pro výuku jazyků. Veškeré změny 
s sebou přinesly i zvýšené požadavky na učitele samotné. Byl dán prostor jejich iniciativě a tvořivosti, 
zároveň však vzrostla i jejich odpovědnost. Byl vytvořen dostatečný prostor pro podporu jejich 
osobního i odborného růstu, což však není dořešeno v jejich kariérovém postupu. V poslední době je 
výsledkem kvalitnějšího vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií výrazné 
zlepšení počítačové gramotnosti pedagogů, což má z pohledu výuky, podporované uvedenými 
technologiemi, v dnešní informační společnosti neoddiskutovatelný význam.  Svůj přínos má i 
zvyšující se kvalita nabídek odborných seminářů, které v posledních letech poskytují vzdělávací 
centra.  
Věk pedagogického sboru se pohybuje kolem 40 let. Za kolegy odcházející do důchodu se daří 
získávat mladé, kvalifikované, kvalitní a nadšené kolegy. Výuka u převážné většiny předmětů je 
zajištěna plně kvalifikovanými učiteli. 

 
 

 7. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 
 
Škola je členem mnoha profesních organizací, se kterými úzce spolupracuje. Především je to Okresní 
hospodářská komora (OHK), jejíž akreditovaní členové se již několik let zúčastňují závěrečných 
zkoušek a podílejí se na formulování a obsahu otázek a podávají návrhy na vyhodnocení nejlepších 
absolventů. S OHK také škola konzultuje počty přijímaných žáků a ta pomáhá škole při náborových 
akcích a při osvětě. S dalšími profesními organizacemi škola spolupracuje hlavně v oblasti odborné, 
a to při zajišťování soutěží, seminářů a vzdělávacích akcí (barmanská soutěž pro žáky středních 
odborných škol, barmanské kurzy, soutěže odbornosti apod.). Škola spolupracuje s profesními firmami 
při zajišťování praxí a exkurzí žáků v jejich provozech. Využívá nabídku odborných seminářů, které 
firmy pořádají a v neposlední řadě některé z nich školu podporují jak finančně, tak materiálně.  
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