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1. Pojetí vzdělávání v daném programu 

Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a 

odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání 

směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se 

poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které 

naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen při 

získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá 

hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové.  

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci 

rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a jazyků cizích. Od 3. ročníku mají 

možnost zdokonalovat své jazykové kompetence ve volitelném předmětu konverzace v cizím 

jazyce. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni 

odpovídající požadavkům maturitní zkoušky.  

Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních 

technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická 

komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací 

na počítačích spojena, např. statistika, práce ve fiktivní firmě, účetnictví a počítač 

v ekonomické praxi. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy 

nebo prací na internetu. Především při výuce cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, 

ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost 

pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.  

Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické 

poznatky získané v průběhu studia, včetně praxe v reálném prostředí firem a předmět práce 

ve fiktivní firmě. Žáci v tomto předmětu simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti až 

po její ukončení.  

Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na veletrzích fiktivních firem a 

nejrůznějších společenských a prezentačních akcí na veřejnosti, kde se učí kontaktu 

s veřejností a zákazníky. Žáci zajišťují prezentaci školy při různých příležitostech jako je den 

otevřených dveří, výročí školy a podobně. Pravidelně se zúčastňují týmových i individuálních 

soutěží. Tradičně též docházejí do místního domova důchodců za seniory. Výuka je přiměřeně 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

6 

 

doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů a projektů. Výchova k občanským a 

klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu 

s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a 

navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová 

témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. 

Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových 

poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů. Vzdělávání žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a 

výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání. Jde převážně o žáky se 

specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny 

vyučovací metody a metody prověřování. Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním 

jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku 

odborného lékaře. V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který 

respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. 

1.1 Organizace výuky 

Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty, 

které obsahují větší míru konkrétních praktických poznatků a je třeba je soustavně procvičovat 

a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách. Výuka je umístěna zpravidla do odborných 

učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další 

organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyžařský 

výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku, sportovně turistický kurz pro žáky druhého ročníku a 

v každém školním roce sportovní dny, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a 

jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách. V oblasti estetické výchovy je 

v prostorách kulturního domu organizována školní akademie. Pro zvýšení motivace k učení se 

žáci účastní různých soutěží, aby poměřili své znalosti s žáky jiných škol.  

Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí a dalších aktivit, které doplňují běžnou 

výuku a zprostředkovávají poznávání reality. Doplňují odborné i umělecké zážitky žáků, což 

vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Pravidelně jezdí na exkurze do českých 

automobilek, do ČNB a Parlamentu ČR. V oblasti estetické výchovy je to systém poznávacích 

exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy. Exkurze jsou 

zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek a jsou 
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organizovány systematicky podle ročníků. Žáci jsou seznamováni i se zajímavostmi města 

Sedlčany. Navštěvují v rámci různých akcí městské muzeum a knihovnu.  

V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány výukové a poznávací zájezdy do Velké Británie 

a německy mluvících zemí. V oblasti přírodovědného vzdělávání je výuka obohacena 

exkurzemi do místních potravinářských a strojírenských firem, které žákům zprostředkovávají 

poznání různých technologií.  

Metodické přístupy k výuce v jednotlivých ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a 

přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Pro usnadnění přechodu žáků ze 

základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu jsou pro žáky 

prvních ročníků organizovány adaptační kurzy. Kurzy jsou připravovány a vedeny na 

profesionální úrovni odborně proškolenými učiteli ve spolupráci s odborníky. Kurzů se vždy 

zúčastňují třídní učitelé. Kurz je zpravidla týdenní a každý den je věnován jiné oblasti 

vzdělávání - jazyková výchova, odborné předměty, tělesná výchova a estetická výchova. 
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1.2 Učební plán 

Učební plán – obchodní akademie 

Předmět 1. OA 2.OA 3.OA 4.OA Celkem 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk1 4/4 4/4 4/4 4/4 16/16 

Další cizí jazyk2 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Občanská nauka 2 2   4 

Dějepis 2 2   4 

Hospodářský zeměpis 2 2   4 

Základy přírodních věd3 2 3   5 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Ekonomika 3 3 4 3 13 

Účetnictví4  3/3 4/4 4/4 11 

Informatika5 2/2 2/2 2/2 1/1 7 

Písemná a elektronická 
komunikace6 

3 2/2 2/2  7 

Právo    2 2 

Statistika7   1 + 1/1  2 

Práce ve studentské firmě8   2/2  2 

Volitelné předměty 

 Konverzace v anglickém jazyce   2 2 4 

 Konverzace v dalším cizím jazyce   2 2 4 

 Seminář z účetnictví    2 2 

 Ekonomická cvičení    2 2 

 Seminář z českého jazyka    2 2 

Seminář dle zaměření9   1 1 2 

Součet 31 34 34 34 133 

 

                                                      

1 Třída se s ohledem na počet žáků dělí na poloviny. 
2 Třída se s ohledem na počet žáků dělí na poloviny. 
3 V prvním ročníku – fyzika, ve druhém ročníku chemie a biologie. 
4 Třída se s ohledem na počet žáků dělí na poloviny. 
5 Třída se s ohledem na počet žáků dělí na poloviny. 
6 Třída se ve druhém a třetím ročníku se třída s ohledem na počet žáků dělí na poloviny. 
7 Jedna vyučovací hodina z týdenní dotace patří obsahově do vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání, druhá 
patří do oblasti Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika. 
8 Třída s ohledem na počet žáků pracuje ve dvou studentských firmách. 
9 Žáci si vybírají ze zaměření: Pojišťovnictví a bankovnictví, Podnikání a marketing, Administrativa v sociálních 
službách, Informační technologie nebo Obchodní angličtina. 
Pozn.: V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského a ve 2. ročníku sportovního kurzu. Ve 3. ročníku konají odbornou 
praxi v délce 2 týdnů. V 1. a 3. ročníku volí výběrový vzdělávací kurz. 
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1.2.1 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové 
okruhy 

Min. počet 
týdenních 

vyuč. 
hodin 

celkem 

Vyučovací předmět 

Počet 
týdenních 

vyuč. 
hodin 

celkem 

Využití 
dispon. 
hodin 

Jazykové vzdělávání: Český jazyk 5 Český jazyk 6 6 1 

Jazykové vzdělávání: Cizí jazyk 18 
1. cizí jazyk 16 

28 10 
2. cizí jazyk 12 

Společenskovědní vzdělávání 5 
Dějepis 4 

7 2 
Občanská nauka 3 

Přírodovědné vzdělávání 4 Základy přírodních věd 5 5 1 

Matematické vzdělávání 10 Matematika 12 12 2 

Estetické vzdělávání 5 
Český jazyk a literatura 4 

5 0 
Občanská nauka 1 

Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova 8 8 0 

Vzdělávání v informačních a 
komunikačních technologiích 

6 
Informatika 7 

9 3 
Statistika 2 

Písemná a ústní komunikace  4 
Písemná a elektron. komunikace 7 

9 5 
Český jazyk a literatura 2 

Podnikání, vstupy a výstupy hlavní 
činnosti, řízení, marketing a 
prodej 

16 

Ekonomika 9 

16 0 
Účetnictví 5 

Právo 1 

Práce ve studentské firmě 1 

Finance, daně, finanční trh 9 

Ekonomika 2 

10 1 
Účetnictví 6 

Právo 1 

Práce ve studentské firmě 1 

Tržní ekonomika, národ. a svět. 
ekon. 

5 
Ekonomika 2 

6 1 
Hospodářský zeměpis 4 

Volitelné zaměření OA     2 2 2 

Volitelné předměty     10 10 10 

Disponibilní hodiny 33   x x x 

Celkem 128   133 133 38 
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1.2.2 Využití týdnů výuky (obor Obchodní akademie) 
 

Ročník Výuka 
Adaptační 

kurz 
Lyžařský 

kurz 
Odborný 

kurz 
Sportovní 

kurz 
Praxe Celkem 

1. 37 1 1 1 0 0 40 

2. 39 0 0 0 1 0 40 

3. 37 0 0 1 0 2 40 

4. 32 0 0 0 0 0 32 

Praxe je předepsána 4 týdny - 2 týdny praxe, 2 týdny Práce ve studentské firmě   
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1.3 Kurzy 

Součástí učebního plánu školy jsou kurzy, jež jsou zařazeny v jednotlivých ročnících studia 

následovně: 

1.3.1 Vstupní adaptační kurz – 1. ročník 

Na začátku školního roku bývá uspořádán adaptační kurz. Je určen pro žáky 1. a 5. ročníku 

víceletého gymnázia a pro 1. ročník čtyřletého gymnázia a Střední odborné školy ekonomické. 

Kurz je zaměřen zejména na:  

• vzájemné poznání 

• komunikaci 

• problematiku sociálně patologických jevů 

• problémy přechodu ze základní na střední školu 

• správné učení 

• organizaci školního roku. 

Organizačně kurz zajišťují třídní učitelé, s náplní kurzu pomáhaly i předmětové komise, 

koordinátor prevence i výchovná poradkyně. Při realizaci je využívána zejména metoda hry. 

Důležitá je snaha vytvořit ze žáků nového třídního kolektivu fungující skupinu, podporovat 

pocit sounáležitosti, schopnost spolupracovat.  

 

1.3.2 Lyžařský kurz – 1. ročník 

Jedná se o zimní sportovní kurz určený pro 2. a 5. ročníky víceletého gymnázia a 1. ročníky 

čtyřletého gymnázia a Střední odborné školy ekonomické. 

Kurz probíhá v zimních měsících v délce jednoho týdne a jeho hlavní náplní je lyžařský výcvik. 

Žáci se během týdne naučí základům sjezdového a běžeckého lyžování. Vzhledem 

k rostoucímu zájmu je nabízena v posledních letech i výuka jízdy na snowboardu. V průběhu 

pobytu získávají žáci informace o pobytu v horách, o lyžařském vybavení atd. Kurz je zakončen 

tradičními závody ve slalomu a v běhu na lyžích. 

1.3.3 Praxe 

Teoretické znalosti si žáci ověřují v předmětu práce ve fiktivní firmě, který je zařazen do třetího 

ročníku.  



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

12 

 

Kromě toho vykonávají praxi ve firmách, rovněž ve třetím ročníku. V období maturitních 

zkoušek nastupují na dva týdny na odbornou praxi do firem v Sedlčanech a okolí. Firmu si 

vyberou žáci sami a škola s ní uzavře smlouvu o konání odborné praxe. O konání praxe žáci 

vypracovávají písemnou práci, která obsahuje charakteristiku firmy, deník praxe a zhodnocení 

přínosu a využití poznatků z teoretické přípravy. Za tuto práci jsou hodnoceni známkou v rámci 

předmětu Ekonomika. 

1.3.4 Výběrové vzdělávací kurzy 

Kurzy probíhají souběžně na přelomu května a začátkem června. Zájemci z 1. a 2. ročníků 

gymnázia a 1. a 3. ročníků Střední odborné školy ekonomické si mohou volit z této nabídky: 

• Jazykový kurz 

Tento kurz umožňuje zájemcům o studium cizích jazyků prohloubit své znalosti v jazycích, 

které již studují, seznámit se s dalšími jazyky, a tak je motivovat k jejich studiu. Hodiny jsou 

vedeny zábavnou formou s využitím moderních i tradičních metod.  

Náplní kurzu je výuka cizích jazyků, které žáci studují na naší škole (anglický, německý, ruský). 

Hodiny jsou vedeny vyučujícími naší školy, absolventy a případně rodilými mluvčími. Žáci 

procvičují gramatiku a konverzaci, rozšiřují slovní zásobu, seznamují se s reáliemi a kulturou 

cizích zemí, hrají hry, poslouchají a zpívají písničky a překládají texty, vylepšují si výslovnost a 

intonaci, mohou si vyzkoušet své znalosti při přípravě na mezinárodní certifikáty. 

Výuka dalších cizích jazyků (např. španělský, italský, francouzský) je vedena většinou 

absolventy naší školy, kteří tyto jazyky vystudovali, případně pracují jako průvodci 

v nejrůznějších částech světa. Referují zde na různá témata (např. cestování, svět, studium 

v zahraničí) a motivují žáky k dalšímu studiu cizích jazyků. Žáci se mohou zúčastnit různých 

besed, jazykové animace nebo zhlédnout interaktivní představení. Seznámení se rovněž 

s tradičními jídly zahraničních kuchyní.  

 

• Literárně-historický 

Tento kurz je určen pro žáky s hlubším zájmem o literaturu a historii. Lokalita je zvolena vždy 

tak, aby korespondovala s daným tématem z této oblasti. Žáci se vydávají po stopách známých 

spisovatelů a historických postav, navštěvují hrady, zámky a místa spojená s činností a životem 

těchto osobností. Mohou rovněž mapovat vybrané historické události. Jsou organizovány 

prohlídky historických částí měst, uměleckých či historických expozic v muzeích, galeriích, 
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skanzenech, památnících apod. Nedílnou součástí mohou být i přednášky, diskuse na dané 

téma, zpracovávání úkolů různými metodami, jejich prezentace a vyhodnocování.  

Kurz svým účastníkům zprostředkovává netradiční formou život a dílo významných osobností, 

přibližuje minulost a každodenní život v ní, motivuje je ke kladnému přístupu ke vzdělávání, 

literatuře a historii.  

• Terénní biologický 

Náplní kurzu jsou celodenní nebo půldenní vycházky s odborníky (entomolog, ornitolog, 

botanik, batracholog…), odchyt živočichů, sběr rostlin a jejich určování, preparace a 

uchovávání sběrů, dokumentace rozmanitých stanovišť, porovnávání ekosystémů, 

seznamování s managementem ochrany přírody (různé přístupy, techniky).  

Osobní kontakt s realitou je důležitý pro citovou zainteresovanost. Vede k prohlubování 

dopadu získaných informací na osobnost žáka. Pouhý výklad o určitém problému nemůže 

zanechat ani zlomek stopy, jako osobní zkušenost. Pobyt v přírodě navíc rozvíjí estetické cítění 

a podporuje utváření pozitivního vztahu k životnímu prostředí. Kontakt s přírodou, ukázky 

fungujících i narušených ekosystémů, příklady kroků vedoucích k nápravě škod, vize možných 

řešení problémů… To všechno by mělo vést k vyšší ekogramotnosti a zodpovědnějšímu 

přístupu žáků k životnímu prostředí. 

Odborný kurz umožní hlubší záběr a uspokojení potřeb zájemců o daný obor. Jedná se 

o účinnou metodu práce s talentovanými žáky, povede k rozvoji individuálních schopností a 

dovedností. 

• Výtvarný 

Náplní tohoto kurzu je kresba a malba v plenéru, fotografování, body-art, land-art, zdobení 

textilu, výroba drobné bižuterie, tkaní na hřebenovém stavu, smaltování bez pícky, 

modelování apod.  

Účastníci kurzu mohou v příjemném prostředí relaxovat s hudbou nebo kresbou, jsou zde 

promítány filmy, které se věnují známým představitelům z oblasti výtvarného umění. 

Nabízeny jsou také různé přednášky k tématu. Žáci o svých pracích diskutují, vyhodnocují  je a 

zpracovávají prezentace nebo videa. 

• Ekonomicko-účetní 

Ekonomická část kurzu je zaměřena na marketing. Žáci si volí z několika možností - vytvoří 

reklamu, logo, případně slogan pro vybranou firmu z regionu Sedlčanska. Mohou natočit 
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reklamní spot. V účetní části se žáci naučí účtovat v účetním programu. Tato část je ukončena 

zaúčtováním souvislého příkladu v tomto programu.  

Součástí kurzu je exkurze do výrobního podniku, návštěva finančního úřadu a beseda s jeho 

zaměstnanci, popř. zástupcem účetní firmy ve škole. 

1.3.5 Sportovní kurzy 

Sportovní kurzy jsou určeny pro žáky 3. ročníků čtyřletého gymnázia, 7. ročníků víceletého 

gymnázia a 2. ročníků Střední odborné školy ekonomické. Mohou si zvolit: 

• Univerzální kurz  

Kurz se koná na Rožmberku. Žáci se účastní aktivit jako je sjíždění vody na raftech a kánoích, 

cyklistika, míčové hry a jízda na in-line bruslích. 

• Vodácký kurz 

Tento kurz se zaměřuje zdokonalení techniky při sjíždění divoké vody na řece Vltavě, popř. jiné 

řece. 

• Kurz windsurfingu a míčových her  

Kurz se koná každoročně na Lipně. Cílem je zvládnutí techniky jízdy na surfu. Žáci se mohou 

zúčastnit i doplňkových sportovních aktivit jako je volejbal, fotbal, petangue, frisbee, 

orientační běh apod. 

• Kurz vysokohorské turistiky 

Kurz je realizován v Krkonoších a je určen pro zájemce o vysokohorskou turistiku. Hlavní náplní 

jsou pěší túry vysokohorským prostředím.  
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1.4 Den zdraví 

Na naší škole je pravidelně organizován Den zdraví, do něhož se zapojují všechny třídy. Na 

několika stanovištích, která připravují žáci 3. ročníků, jsou účastníci pod vedením vyučujících 

seznamováni s tématem člověk a zásadami poskytování první pomoci. Třídy navštěvují 

jednotlivá stanoviště věnovaná různým typům zranění, vyslechnou krátkou instruktáž, 

zhlédnou ukázku první pomoci a následně mají možnosti si sami vyzkoušet poskytování první 

pomoci v daných situacích.  

Na posledním stanovišti se opakují a upevňují nejdůležitější informace, s nimiž se žáci 

seznámili v průběhu tohoto dne. Využívají se také postery, které žáci vyrábějí v hodinách 

biologie (ZPV), a odborné pomůcky. 

1.5 Volitelné předměty 

Od 3. ročníku mají žáci Obchodní akademie možnost si v rámci svého oboru vybrat volitelné 

předměty. Jejich výběr vede k rozšíření dovedností a znalostí žáků v dané oblasti. Volitelné 

předměty mají dotaci 2 vyučovací hodiny týdně a žáci 3. ročníku si vybírají jeden předmět. Ve 

čtvrtém ročníku si volí čtyři předměty po 2 hodinách. 

Název volitelného předmětu Poznámka k náplni 

Seminář z českého jazyka  jednoletý rozšiřující učivo a příprava k maturitě 

Konverzace v anglickém jazyce dvouletý, zaměřený na jazykové zkoušky 

Konverzace v dalším cizím 

jazyce 
dvouletý, zaměřený na jazykové zkoušky 

Seminář z účetnictví jednoletý, rozšiřující učivo, příprava k maturitě 

Ekonomická cvičení 
jednoletý, zaměřeno na ekonomické výpočty, příprava 

k maturitě 
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1.6 Klíčové kompetence 

1.6.1 Obecné kompetence 

Kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se efektivně učit, efektivně 

vyhodnocovat dosažené výsledky a stanovovat si reálné potřeby a cíle svého dalšího 

vzdělávání, tak aby: 

− měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

− ovládali různé techniky učení, uměli si vytvořit vhodný studijní režim 

− uplatňovali různé způsoby práce s textem, uměli vyhledávat a zpracovávat informace  

− rozuměli mluvenému projevu 

− sledovali a hodnotili pokrok při dosahování cílů svého učení 

− znali možnosti svého dalšího vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i 

mimopracovní problémy. Měli by: 

− porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získat informace k jeho vyřešení, 

navrhnout způsob řešení, varianty řešení a jejich zdůvodnění, správně zdůvodnit 

způsob řešení a vyhodnotit výsledky 

− uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

− volit vhodné prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit a využít dosavadních 

zkušeností 

− spolupracovat při řešení problémů s kolektivem (týmem) 

Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě 

v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. měli by: 

− vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných 

− formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně, 

jazykově správně 

− účastnit se aktivně diskusí, obhajovat své názory a postoje 
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− zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná 

i odborná témata 

− dodržovat jazykové i stylistické normy 

− zaznamenávat písemně podstatné myšleny a údaje textů a projevů  

− dosáhnout jazykové způsobilosti pro komunikaci v cizím jazyce 

− dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění, zvládat obchodní 

korespondenci v cizím jazyce 

− chápat výhody znalosti cizích jazyků 

Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připravení stanovovat si na základě poznání 

své osobní reálné cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovali o své zdraví, 

spolupracovali s ostatními a přispívali k utváření vhodných mezilidských vztahů. Absolventi by 

měli: 

− posuzovat reálně své možnosti, odhadnout důsledky svého jednání 

− stanovovat cíle podle svých osobních schopností a možností 

− reagovat přiměřeně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany  

 přijímat kritiku i radu 

− ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 

− pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 

− přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

− umět se přizpůsobit změněným podmínkách 

− podněcovat práci v týmu vlastními nápady a návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů 

− přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život 

v demokratické společnosti a dodržovali je a jednali v souladu s udržitelným rozvojem a 

podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. měli by!: 

− jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu ale i v zájmu 

veřejném 

− dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

− jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 
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− uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupovat s tolerancí 

k identitě druhých 

− zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě 

− chápat význam životního prostředí pro člověka 

− uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spolupracovat 

při ochraně života a zdraví ostatní 

− podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k ní pozitivní 

vztah 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých předpokladů 

pro úspěšné uplatnění ve světě práce a při budování své osobní kariéry a s tím související 

potřebu celoživotního vzdělávání, tzn. absolventi by měli: 

− mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomovat si význam učení a 

být připravení přizpůsobit se měnícím se pracovním podmínkám 

− mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru 

− mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru, umět je 

srovnávat se svými představami a předpoklady 

− vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle 

− umět získávat informace o pracovních příležitostech 

− znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců 

− rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o všech aspektech podnikání 

Matematické kompetence  

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 

dovednosti, v různých životních situacích, aby uměli: 

− správně používat a převádět běžné jednotky a používat pojmy kvantifikujícího 

charakteru 

− provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 

− číst a vytvářet různé formy grafického znázornění 

− efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných 

situacích 
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− aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i 

prostoru 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  

 a pracovat s informacemi 

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a 

aplikačním programovým vybavením a využívali zdroje informací a efektivně s nimi pracovali, 

tzn. absolventi by měli: 

− pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

− pracovat s běžným základní 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 s použitím internetu 

− uvědomovat si nutnost posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

1.6.2 Odborné kompetence 

Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti 

− orientovat v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů 

− vyhledávat příslušné právní předpisy a být schopni s nimi pracovat 

Provádět činnosti související se zajištěním hlavní činnosti, zejména zajištění oběžného 

majetku, dlouhodobého majetku a zaměstnanců 

− zabezpečovat hlavní činnost oběžným i dlouhodobým majetkem 

− provádět základní výpočty spojené s nákupen a skladováním zásob 

− provádět základní výpočty odpisů, využití kapacity dlouhodobého majetku, efektivnost 

investic 

− zpracovat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru 

− provádět základní výpočty mezd a jejich složek 

− zpracovat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, 

prodeje a hlavní činnosti 

− vyhotovovat typické písemnosti v normalizované podobě 
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− provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho 

produktů 

− orientovat se v kupní smlouvě a dokladech obchodního případu 

− uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při 

nákupu i prodeji 

− komunikovat se zahraničními partnery ústně i písemně alespoň v jednom cizím jazyce 

− vhodně prezentovat firmu a spoluvytvářet image na veřejnosti. 

Efektivně hospodařit s finančními prostředky 

− vybírat z nabídky produktů na finančním trhu 

− provádět platební styk a zpívávat doklady související s hotovostním i bezhotovostním 

platebním stykem 

− sestavovat kalkulaci 

− provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku 

− stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů 

− vypočítat odvod sociálního a zdravotního pojištění 

− účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy a majetek 

− provádět účetní uzávěrku a závěrku 

− efektivně hospodařit se svými finančními prostředky 

Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

− chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, 

případně dalších osob - zákazníků, návštěvníků atd. 

− znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

− osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti  

− osvojit si zásady a návyky bezpečné práce se zařízeními se zobrazovacími jednotkami - 

monitory, displeji 

− znát systém péče o zdraví pracujících a prevence 

− mít vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo 

úrazu a dokázali poskytnout první pomoc 
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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 na 

pracovišti 

− dbát na zabezpečovaní parametrů kvality procesů výrobků nebo služeb, zohledňovat 

požadavky klientů 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

− znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské 

ohodnocení 

− zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv 

na životní prostředí, sociální dopady 

− efektivně hospodařit s finančními prostředky 

− nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a 

s ohledem na životní prostředí. 
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2. Realizace a začlenění průřezových témat 

2.1 Průřezová témata 

Průřezové téma Používaná zkratka 

Občan v demokratické společnosti OvDS 

Člověk a životní prostředí ČŽP 

Člověk a svět práce ČSP 

Informační a komunikační technologie IKT 

 

2.2 Používané zkratky předmětů 

Předmět Zkratka Předmět Zkratka 

Český jazyk a literatura ČJL Tělesná výchova TV 

Anglický jazyk AJ Ekonomika EKO 

Německý jazyk NJ Účetnictví ÚČ 

Občanská nauka ON Informatika IT 

Dějepis D Písemná a elektronická komunikace PaEK 

Hospodářský zeměpis HOZ Právo PR 

Základy přírodních věd ZPV Statistika ST 

Matematika M Práce ve fiktivní firmě FIF 

 

2.3 Občan v demokratické společnosti  

Charakteristika tématu 

Výchova v demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových 

postojů, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Jde hlavně 

o budování občanské gramotnosti žáků tak, aby se z nich stali odpovědní aktivní občané.  

Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, kde 

se hlavně realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je 

také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší veřejnosti v místě školy. Přínos 

tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu. K odpovědnému a 

demokratickému občanství je třeba mít dostatečně rozvinuté klíčové kompetence a proto je 

jejich rozvíjení při výchově k demokratickému občanství velmi významné. 
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Obsah tématu a jeho realizace 

Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje 

dovednosti a vědomosti z těchto oblastí: 

- - osobnost a její rozvoj, 

- - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, 

- - společnosti – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství, 

- - historický vývoj (hlavně v 19. a 20. století), 

- - stát, politický systém, politika, soudobý svět, 

- - masmédia 

- - morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, 

- - potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. 

Realizace průřezového tématu se uskutečňuje 

- v důsledně a promyšleně prováděné estetické výchově. Občanské ctnosti úzce souvisí 

i s tím, jaký je člověk ve svém soukromí. Ke skutečnému lidství a dobré morálce, 

projevující se v prosociálním chování, vedou všechny vyučovací předměty a to 

především používáním prožitkové výukové strategie, která obsahuje přijetí žáka 

okolím, pozitivní motivaci, prožitek úspěchu. Cílem je kladný přístup žáka k sobě 

samému, jeho kladní přístup k životu, k ostatním lidem, k přírodě, ke kulturním a jiným 

hodnotám. 

- vytvořením demokratického klimatu školy – dobrými vztahy mezi učiteli a žáky 

- náležitým rozvržení prvků průřezového tématu do jednotlivých částí ŠVP včetně mimo 

vyučovací činnosti 

- cílevědomým úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků, které jsou potřebné pro 

informované a odpovědné občasné a jiné rozhodování a jednání – zejména v občanské 

nauce a základech společenských věd či dějepisu, 

- promyšleným a funkčním používáním strategií výuky – zejména používání aktivizujících 

metod a forem práce ve výuce 

- realizací mediální výchovy. 
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2.4 Člověk a životní prostředí  

Charakteristika tématu 

Toto téma se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje. Environmentální 

vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalostí a dovednosti potřebné pro pochopení principu 

udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy 

k prostředí. 

Hlavním cílem tohoto tématu je vedení žáků k tomu aby: 

- pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, 

- chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, 

- porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty 

ve vztahu k udržitelnému rozvoji, 

- respektovali principy udržitelného rozvoje, 

- získali přehled o způsobech ochrany přírody 

- samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých 

kontaktech s prostředím i z různých informačních zdrojů 

- pochopili vlastní odpovědnost za životní prostředí 

- osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí 

- dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí 

- osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 

Obsah a realizace 

Ve složce přírodovědného vzdělávání je toto téma začleněno především do přírodovědného 

vzdělávání.  

V odborné složce je začleněno hlavně v předmětu ekonomika a to při výuce jednotlivých 

podnikových činností.  

2.5 Člověk a svět práce  

Charakteristika tématu 

Realizací tohoto tématu se doplňují znalosti žáků získané v odborné složce vzdělávání 

o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce tak, aby byli 

schopni efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na 

pracovníky.   
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Vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít svých 

osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování 

profesní kariéry. 

Hlavním cílem je rozvíjet u žáků následující kompetence: 

- identifikaci a formování vlastních priorit a cílů 

- aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry 

- přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování 

- přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování 

- vyhledávání a kritické hodnocení kariérových informací 

- komunikační dovednosti a sebeprezentace 

- otevřenost vůči celoživotnímu učení 

Hlavním cílem je vybavit žáky znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít 

svých znalostí a být tak úspěšnými na trhu práce.  

 

Obsah a realizace 

Téma je začleněno v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech. V odborné složce 

vzdělávání se jedná hlavně o předmět písemná a elektronická komunikace, právo a 

ekonomika. 

2.6 Informační a komunikační technologie 

Charakteristika tématu 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je nezbytnou podmínkou úspěchu 

jednotlivce i celého hospodářství.  

Toto téma je realizováno v samostatném vyučovacím předmětu a dále prolíná do všech 

odborných předmětů, tzn. účetnictví, ekonomika, práce ve fiktivní firmě a dalších 

Hlavním dílem 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.  

Stěžejní formou výuky je praktické procvičení v odborných učebnách výpočetní techniky. Třída 

se při výuce dělí na skupiny, každý žák pracuje na vlastním počítači. 

Žáci se zdravotním postižením mají výuku a pracovní místo přizpůsobeno svým možnostem a 

schopnostem. Je zde uplatňován individuální přístup. 
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2.7  Realizace průřezových témat  

Název PT Název TO 
Ročník 

1.OA 2.OA 3.OA 4.OA 

OvDS 

Komunikační a slohová výchova ČJL ČJL ČJL ČJL 

Národní obrození   ČJL     

Česká poezie na přelomu 19. a 20. století     ČJL   

Rodina. Práce AJ, NJ AJ, NJ AJ   

ČR vzhledem k Evropě   AJ     

Aktuální společenské problémy       AJ 

První kontakty s cizincem NJ, AJ       

Kultura ON   NJ   

Evropa a politika       NJ 

Člověk v lidském společenství ON       

Role a skupina ON       

Člověk jako občan   ON     

Česká ústava   ON   PR 

Politika a polit. ideolog   ON     

Člověk a právo   ON   PR 

Člověk a svět, soudobý svět   ON     

Etika   ON     

Starověk, středověk D       

Novověk, moderní doba   D     

Hospodářské a politické členění světa HZ       

Praktický nácvik první pomoci TV TV     

Bezpečnost při sportu TV TV TV TV 

Evropská unie   HZ,EKO     

Regionální aspekty světového hospodářství       EKO 

Daňová evidence   ÚČ     

Právní úprava účetnictví     ÚČ   

Ochrana autorských práv IT       

Internet     IT   

Osobní dopisy     PaEK   

Manipulace s dokumenty     PaEK   

Základy práva, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo       PR 

Postavení a úkoly statistiky     ST   

 
 

ČŽP 
 

  

Místo kde žiji     AJ   

Životní prostředí       AJ 

Počasí, prázdniny a dovolená   NJ NJ AJ 

Pravěk, starověk D       

Novověk, moderní doba   D     
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Název 
PT 

Název TO 
Ročník 

1.OA 2.OA 3.OA 4.OA 

ČŽP 

Úvod do geografie HZ       

Přírodní podmínky HZ       

Česká republika   HZ     

Člověk a příroda   HZ     

Ekologie   ZPV     

Člověk a životní prostředí   ZPV     

Bezpečnost při sportu (kurzy) TV TV  TV TV 

Cíle a základy hospodaření EKO       

Podnikové činnosti EKO       

Zásoby a logistika   EKO     

Globální aspekty světové ekonomiky       EKO 

Základy práce s počítačem IT       

Obchodní právo       PR 

ČSP 

Škola AJ AJ AJ NJ 

Práce, Volný čas AJ AJ AJ   

Práce v kanceláři       AJ 

Povolání a všední den NJ       

Svět práce     NJ   

Úvod do studia dějepisu D       

Starověk D       

Novověk, moderní doba   D     

Hospod. a polit. členění světa HZ       

Hospodářství jednotlivých států HZ       

Mechanika ZPV       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cvičení během den     TV TV 

Cíle za zákl. hospodaření EKO       

Podnik a podnikání EKO       

Podnikové činnosti EKO EKO     

Marketing   EKO     

Zásoby a logistika   EKO     

Lidské zdroje   EKO     

Finanční trh     EKO   

Daně a zákonná pojištění     EKO   

Financování podniku       EKO 

Management       EKO 

Účetní doklady   ÚČ     

Základy účtování na SÚ   ÚČ     

Účtování jednotlivých složek majetku a zdrojů   ÚČ ÚČ ÚČ 

Náklady a výnosy       ÚČ 

Účetní uzávěrka a závěrka       ÚČ 
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Název 
PT 

 

 
 
 
 
 
 
 
ČSP 

Daňová evidence       ÚČ 

Název TO 
Ročník 

1.OA 2.OA 3.OA 4.OA 

Formy podnikání       ÚČ 

Tabulkový procesor   IT     

Kancelářský balík       IT 

Základy psaní na klávesnici PC PaEK       

Elektronická komunikace a komunikační technika PaEK       

Písemnosti v obchodním styku   PaEK PaEK   

Písemnosti občana a individuálního podnikatele     PaEK   

Manipulace s dokumenty     PaEK   

Živnostenské právo       PR 

Obchodní právo       PR 

Zakládání podnikání     FIF   

Činnost firmy     FIF   

IKT 

Veletrh FIF     FIF   

Jazyk a jeho útvar ČJ       

Komunikační a slohová výchova   ČJ ČJ ČJ 

Volný čas AJ AJ, NJ AJ   

Media a internet   NJ   AJ 

Povolání a všední den NJ       

Obchodní korespondence     AJ,NJ AJ,NJ 

Společenská kultura ON       

Umění všech období D       

Aplikovaná geografie   HZ     

Planimetrie   M     

Funkce   M     

Finanční trh     EKO   

Národní hospodářství, hospodářská politika       EKO 

Účetní doklady   ÚČ     

Majetek podniku a zdroje financování podniku   ÚČ     

Základy účtování na SÚ, účetní technika   ÚČ     

Účtování jednotlivých složek majetku, zdrojů financování majetku, 
nákladů a výnosů 

    ÚČ ÚČ 

Základy psaní na klávesnici PC PaEK       

Elektronická komunikace a komunikační technika   PaEK     

Písemnosti platebního styku     PaEK   

Písemnosti obchodního styku     PaEK   

Písemnosti občana a individuálního podnikatele     PaEK   

Manipulace s dokumenty     PaEK   

Veletrh FIF     FIF   



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

29 

 

3. Učební osnovy 

3.1 Český jazyk a literatura 

3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

 

Předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacích oblastí: Jazykové vzdělávání a 

komunikace a Estetické vzdělávání. Předmět vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného 

jazyka, přispívá k rozvoji jazykové kultury, vychovává k humanitě a demokracii. 

Podstatou vyučování českého jazyka je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá 

o stylistické poznatky a výcvik a o obecnější poznání systému jazyka. Student je vychováván ke 

kultivovanému jazykovému projevu, k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a ke správné 

analýze textů. 

V rámci literárního vyučování je rozvíjen kladný vztah žáka k materiálním a duchovním 

hodnotám. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých 

děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. 

Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá 

dialog studentů s texty a učitelem. Vzdělávání směruje k tomu, aby žáci uplatňovali ve svém 

životním stylu estetická kritéria, chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, chápali 

význam umění pro člověka, správně formulovali a vyjadřovali své názory, přistupovali 

s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí. Rovněž je cílem dovednost umět 

podpořit hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořit si k nim pozitivní vztah. 

Žáci by měli získat přehled o kulturním dění ve své zemi a ve svém regionu, a uvědomovat si 

vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. 

Předmět je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být 

student vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů. 

Výuka povinného předmětu probíhá ve všech ročnících po 3 hodinách týdně a je završena 

maturitní zkouškou. 

V rámci předmětu se pracuje se všemi dostupnými formami výuky od frontálního výkladu, přes 

skupinovou a týmovou práci až k samostatnému řešení problémů. Do výuky jsou ve větší míře 

zařazovány formy kooperativní výuky, zvětšuje se podíl samostatné práce s informacemi. Na 
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předmět navazuje volitelný Předmět je realizován v kmenových třídách, případně 

v multimediálních učebnách. 

Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata Občan v demokratické společnosti, 

Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. 

3.1.1 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

• jednat odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu 

veřejném 

• jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování hodnot demokracie 

• vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

• uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých lidí 

• chápat tradice a hodnoty svého národa, jeho minulost i současnost v evropském a 

světovém kontextu 

• ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život, řešit své 

osobní a sociální problémy 

• myslel kriticky, tj. dokázat zkoumat věrohodnost informací, vytvořit si vlastní úsudek a 

diskutovat o něm s jinými lidmi 

• orientovat se v hodnotách místní, národní, evropské i světové kultury a vytvořit si 

k nim pozitivní vztah 

Komunikativní kompetence 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

• vyjadřovat se přiměřeně v projevech mluvených i psaných a 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, respektovat 

názory druhých 

• zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály 

• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
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• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

(přednášek, diskusí, porad apod.) 

Kompetence využívat prostředky informačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi 

• Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline  

• komunikace 

• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě internet 

Kompetence k učení: 

• Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

• efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat 

potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. aby měl pozitivní vztah k učení a 

vzdělávání 

• ovládat různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

• uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení) 

• uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

• s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.) 

• pořizoval si poznámky 

• využíval ke svému učení různé informační zdroje 

• sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení 
výsledků svého učení  

• znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 

Kompetence k řešení problémů 

• Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

• samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy 

• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému 

• získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty 

řešení, a zdůvodnit jej 
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• vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při 

řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a 

myšlenkové operace 

• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

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

Personální a sociální kompetence 

• Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 

• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek 

• 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 

• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 

• přijímat a odpovědně 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 k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Žák je veden k tomu, aby byl schopen: 

• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání 

• uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím 

se pracovním podmínkám 

• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle 

Odborné kompetence: 

• Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu získává tyto odborné kompetence: 
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• zvládá mateřský jazyk jako základní předpoklad úspěšného studia dalších předmětů, 

včetně cizích jazyků 

• zvládá základní metody racionálního samostatného sebevzdělávání a vytváří si trvalý 

návyk používat normativní jazykové příručky a jinou odbornou literaturu 

• vyhotovuje typické písemnosti v normalizované úpravě 

• ovládá pravidla českého pravopisu 

• provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru 

• pochopí význam pojmenování 

• provede syntaktickou analýzu věty a souvětí 

• prokáže porozumění celému textu i jeho částem 

• rozezná základní charakter textu 

• analyzuje výstavbu výpovědi a textu 

• porovná texty, rozpozná v jednom textu využití jiného textu 

• uvědomuje si interdisciplinární souvislosti a orientuje se v nich 

• vytvoří text podle zadaných kritérií 

• dovede funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu 

• uplatňuje zásady kompoziční výstavby textu 

• charakterizuje umělecký text 

• charakterizuje neumělecký text 

• formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 
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3.1.2 Učební osnovy 

Ročník: 1.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy,  
Poznámky 

Žák: 
- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 
dialekty a stylově příznakové jevy, ve 
vlastním projevu volí prostředky adekvátní 
komunikační situaci; 
- pracuje s nejnovějšími normativními 
příručkami českého jazyka; 
- vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny; 
- orientuje se v soustavě jazyků; 
- v písemném i mluveném projevu uplatňuje 
znalosti českého pravopisu 
- řídí se zásadami správné výslovnosti 
 
 
- samostatně vyhledává, porovnává a 
vyhodnocuje mediální, odborné a jiné 
informace; 
- rozumí obsahu textu i jeho části 
- pořizuje z textu osnovu, výpisky a výtah, 
- kriticky přistupuje k informacím 
z internetových zdrojů a ověřuje si jejich 
věrohodnost (např. informace dostupné 

 
- národní jazyk a jeho útvary 
- jazyková kultura 
 
 
- norma a kodifikace 
 
- vývojové tendence spisovné češtiny 
- postavení češtiny mezi ostatními evropskými 
jazyky 
- hlavní principy českého pravopisu 
-zvukové prostředky a ortoepické normy 
jazyka 
 
Práce s textem a získávání informací 
- informatická výchova, knihovny a jejich služby, 
média, jejich produkty a účinky 
- techniky a druhy čtení, orientace v textu, jeho 
rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu 
- druhy a žánry textu 
- získávání a zpracování informací z textu, např. 
výpisky, osnova, výtah 

 
Občan v demokratické 
společnosti, Informační a 
komunikační technologie 

 
Návštěva 
městské 
knihovny 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy,  
Poznámky 

z Wikipedie, sociálních sítí, komunitních 
webů) 
- má přehled o knihovnách a jejich službách; 
- zaznamenává bibliografické údaje podle 
státní normy 
 
-vhodně se prezentuje, argumentuje 
a obhajuje svá stanoviska 
ovládá techniku mluveného slova, umí 
klást otázky a vhodně formulovat 
odpovědi; 
- využívá emocionální a emotivní stránky 
mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, 
pozitivní i negativní  
- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 
srozumitelně,  
- vystihne charakteristické znaky různých 
druhů textu a rozdíly mezi nimi 
- rozpozná funkční styl, dominantní slohový 
postup a v typických příkladech slohový 
útvar; 
- posoudí kompozici textu, jeho slovní 
zásobu a skladbu; 
 
- vhodně používá jednotlivé slohové postupy a 
základní útvary 

- zpětná reprodukce textu, jeho transformace 
do jiné podoby 
 
-práce s různými příručkami pro školu i 
veřejnost ve fyzické i elektronické podobě 
 
 Komunikační a slohová výchova 
- slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní 
 
- komunikační situace, komunikační strategie 
 
- vyjadřování přímé i zprostředkované 
technickými prostředky, monologické i 
dialogické, neformální i formální, připravené i 
nepřipravené 
 
 
 
- obecné poučení o slohu, funkční styly, stylové 
rozvrstvení jazykových prostředků  
  
- projevy prostě sdělovacího stylu, jejich 
základní znaky, postupy a prostředky (osobní 
dopisy, krátké informační útvary, osnova, 
inzerát a odpověď na něj 
- vypravování, popis věci, návod k činnosti 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy,  
Poznámky 

 
 

- jednoduchý referát 
  

 
 
Ročník: 2.  

Výstup 
Učivo 

 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
Poznámky 

Žák: 
- používá adekvátní slovní zásobu včetně 
příslušné odborné terminologie; 
- nahradí běžné cizí slovo českým 
ekvivalentem a naopak; 
 
- rozpozná základní pravidla a principy 
slovotvorby a umí je využít ve svém mluveném a 
především písemném projevu 
 
- v písemném i mluveném projevu využívá 
poznatků z tvarosloví; 
- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky 
a chyby; 
 
- vhodně používá uvedené slohové postupy 

 
- nauka o slovní zásobě; slovo a sousloví; druhy 
pojmenování podle významu;  
- slovní zásoba vzhledem k příslušnému 
oboru vzdělávání, terminologie 
 
 - tvoření slov, stylové rozvrstvení a 
obohacování slovní zásoby 
 
- tvarosloví, slovní druhy, gramatické tvary a 
konstrukce a jejich sémantické funkce  
 
 
 
Komunikační a slohová výchova 
 
- popis a charakteristika 

 
Občan v demokratické 
společnosti, Informační a 
komunikační technologie, Člověk a 
svět práce 
 
Písemná a elektronická 
komunikace 
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Výstup 
Učivo 

 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
Poznámky 

-rozlišuje typy mediálních sdělení a jejich funkci, 
identifikuje jejich typické postupy, jazykové a jiné 
prostředky  
- uvede příklady vlivu médií a digitální 
komunikace na každodenní podobu mezilidské 
komunikace 
- sestaví jednoduché zpravodajské a propagační 
útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka…) 
- na příkladech doloží druhy mediálních produktů 
-uvede základní média působící v regionu 
- zhodnotí význam médií pro společnost a jejich 
vliv na jednotlivé skupiny uživatelů  
 
 

 
 
-média a mediální sdělení 
- publicistický styl;  
- základní žánry a útvary, jazykové a slohové 
prostředky;  
- grafická a formální úprava jednotlivých 
písemných projevů 
 
Práce s textem 
-média , jejich produkty a účinky 
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Ročník: 3.  

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
Poznámky 

Žák: 
- orientuje se ve výstavbě textu; 
 
- uplatňuje znalosti ze skladby při logickém 
 vyjadřování  
 
 
odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 
v základních útvarech odborného stylu,  
správně užívá terminologii svého oboru, 
- pořizuje z odborného textu výpisky a výtah 
-správně používá citace a bibliografické údaje, 
dodržuje autorská práva 
- umí rozpoznat a vhodně použít úvahový a 
výkladový postup,  
- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní  i negativní 
- náležitě argumentuje a obhajuje svá stanoviska 
 
 

 
- větná skladba; druhy vět z gramatického a 
komunikačního hlediska, stavba a tvorba 
komunikátu (výpověď, její formy, věta, její 
struktura, větné členy, větné vztahy; 
souvětí souřadná a podřadná; komunikační 
situace) 
 
 Komunikační a slohová výchova 
odborný styl a jeho znaky, úvaha, výklad, 
odborný popis; kompozice a jazyk odborného 
stylu; 
- získávání a zpracovávání informací z textu 
např.ve formě anotace, resumé, jejich třídění a 
hodnocení 
 
 

Občan v demokratické 
společnosti, Informační a 
komunikační technologie, Člověk a 
svět práce 
 
Práce ve fiktivní firmě 
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Ročník: 4.  

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
Poznámky 

Žák: 
sestaví základní projevy administrativního 
stylu 
 
 
-samostatně vyhledává, porovnává a vyhodnocuje 
odborné informace 
- má přehled o slohových postupech 
uměleckého stylu; 
 
přednese krátký projev 
 
- rozumí obsahu textu i jeho částí; interpretuje 
text 
 
 
 

- administrativní styl a jeho útvary; 
projevy administrativní, jejich základní znaky, 
postupy a prostředky (úřední dopis; životopis, 
motivační dopis, zápis z porady, pracovní 
hodnocení) 
 
-literatura faktu a umělecká literatura 
- umělecký styl; jazyk a kompozice 
beletristických textů,  
 
- druhy řečnických projevů, znaky 
 
 
- systematizace obecných výkladů o jazyce, 
přehled vývoje naší jazykovědy 

Občan v demokratické 
společnosti, Informační a 
komunikační technologie 
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Literatura: Ročník: 1. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
Poznámky 

- rozezná umělecký text od neuměleckého; 
- vystihne charakteristické znaky různých 
literárních textů a rozdíly mezi nimi 
 
 
 
- zařadí typická díla do jednotlivých 
uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 - konkrétní literární díla klasifikuje podle 
základních druhů a žánrů; 
- při rozboru textu uplatňuje znalosti 
z literární teorie 
 
- zhodnotí význam daného autora i díla pro 
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 
směr i pro další generace 
- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 
uměleckých děl 
- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti 
- text interpretuje a debatuje o něm 
 
 
 

Úvod do studia literatury 
- umění jako specifická výpověď 
o skutečnosti 
- základy literární vědy 
- literární druhy a žánry 
 
Základy kultury a vzdělanosti – starověká 
orientální a antická literatura, bible a její vliv na 
rozvoj literatury 
 
Středověká literatura, počátky českého 
písemnictví 
husitská literatura, Husovo dílo a další 
významné památky 
 
Renesance a humanismus; 
Italská, francouzská, španělská a anglická 
renesanční literatura, česká humanistická 
tvorba 
 
Literatura barokní; dílo J. A. Komenského 
 
Klasicismus, osvícenství, preromantismus 
 
Literatura 1. fáze národního obrození 

Občan v demokratické 
společnosti 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Občanská nauka, Dějepis 

Návštěva 
městské 
knihovny 
 
Návštěva 
KDJS 
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Ročník: 2.  

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
Poznámky 

- umí vystihnout hlavní znaky jednotlivých 
uměleckých stylů 19. století 
- uvádí příklady ze soudobého výtvarného a 
hudebního umění, orientuje se v základních 
společenských a kulturních souvislostech 19. 
století 
- zařadí typická díla do jednotlivých 
uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 - konkrétní literární díla klasifikuje podle 
základních druhů a žánrů; 
- při rozboru textu uplatňuje znalosti 
z literární teorie 
 
- zhodnotí význam daného autora i díla pro 
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 
směr i pro další generace 
- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 
uměleckých děl 
- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti 
- text interpretuje a debatuje o něm 

Národní obrození  
znaky, fáze, významné osobnosti 
 
Romantismus ve světové literatuře; význam 
Máchova díla 
 
 
Realismus ve světové literatuře, naturalismus; 
významní představitelé 
 
Realistické tendence v české literatuře; tvorba 
májovců, ruchovců, lumírovců; 
Realismus v historické próze 
Venkovský román 
 
Divadlo; Národní divadlo; české realistické 
drama 
 
Literární moderna; impresionismus, 
symbolismus, dekadence, významní světoví i 
čeští představitelé 
 

Občan v demokratické společnosti 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Dějepis, Občanská výchova 

Návštěva 
KDJS 
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Ročník: 3.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy,  
Poznámky 

- umí vystihnout hlavní znaky jednotlivých 
uměleckých stylů 19. století 
- uvádí příklady ze soudobého výtvarného a 
hudebního umění, orientuje se v základních 
společenských a kulturních souvislostech 19. 
století 
- zařadí typická díla do jednotlivých 
uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 - konkrétní literární díla klasifikuje podle 
základních druhů a žánrů; 
- při rozboru textu uplatňuje znalosti 
z literární teorie 
- zhodnotí význam daného autora i díla pro 
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 
směr i pro další generace 
- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 
uměleckých děl 
- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti, text interpretuje a debatuje o něm 
- orientuje se v nabídce kulturních institucí; 
 

Česká poezie na přelomu 19. a 20. století, 
generace „buřičů“ 
 
Světová poezie 1. poloviny 20. století – směry a 
díla světového básnictví (futurismus, 
expresionismus, surrealismus apod) 
 

Světová meziválečná próza; zážitek války, 
sociálně kritická próza, reakce na nebezpečí 
fašismu, vrcholy světového realismu 
 

Česká meziválečná poezie, poezie v době 
okupace 
Česká próza 1. poloviny 20. století. 
Téma války, sociálně kritická próza, obrana 
lidskosti a demokracie, psychologický román. 
Próza v době okupace 
Významné osobnosti českého i světového 
dramatu 1. poloviny 20. století 
 
Kulturní instituce v ČR a v regionu 
- ochrana a využívání kulturních hodnot 

Občan v demokratické 
společnosti, Informační a 
komunikační technologie 
 

Návštěva 
KDJS 
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Ročník: 4.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy,  
Poznámky 

 
- umí vystihnout hlavní znaky jednotlivých 
uměleckých stylů 20.století 
- uvádí příklady ze soudobého výtvarného a 
hudebního umění, orientuje se v základních 
společenských a kulturních souvislostech 
20. století 
- zařadí typická díla do jednotlivých 
uměleckých směrů a příslušných 
historických období; 
 - konkrétní literární díla klasifikuje podle 
základních druhů a žánrů; 
- při rozboru textu uplatňuje znalosti 
z literární teorie 
- zhodnotí význam daného autora i díla pro 
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 
směr i pro další generace 
- vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 
uměleckých děl 
- samostatně vyhledává informace v této 
oblasti 
- text interpretuje a debatuje o něm 
 
 

 
Reakce na válku ve světové i české literatuře; 
existencionalismus; neorealismus; nový román; 
beatnici; magický realismus; postmodernismus; 
žánr sci-fi a fantasy 
 
Česká poválečná poezie, významné směry a 
osobnosti období poválečného, 50. a 60.let; 
období normalizace 
 
Česká próza 2. poloviny 20.století 
 
Poválečné drama a divadlo, netradiční divadelní 
formy 
 
 
- aktivní poznávání různých druhů umění 
našeho i světového, současného i minulého, 
v tradiční i mediální podobě 
 
 
 

 
Občan v demokratické 
společnosti, Informační a 
komunikační technologie 

Návštěva 
KDJS 
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3.2 Anglický jazyk 

3.2.1 Charakteristika předmětu  

Hlavním cílem výuky anglického jazyka je vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, 

které mu umožní správně a účelně komunikovat – tedy jednak rozumět sdělení v tomto jazyce, 

jednak se v něm sám vhodně vyjádřit. Tyto schopnosti jsou důležitými předpoklady pro 

komunikaci v rámci integrované Evropy a zvyšují šance v budoucím pracovním uplatnění. 

Učivo není zaměřeno na mechanické učení se faktům, jednotlivým slovíčkům či frázím. Důraz 

se klade hlavně na rozvoj dovedností, žák by měl být schopen se domluvit v běžných 

každodenních situacích a porozumět přiměřeně obtížnému cizojazyčnému textu. V hodinách 

anglického jazyka se žák seznámí i s reáliemi anglicky mluvících zemí, jejich kulturou, historií, 

důležitými aspekty současného života. Vše směřuje k výchově osobnosti, která si bude vědoma 

nutnosti tolerance a úctě k jinému sociokulturnímu prostředí, bude naslouchat odlišným 

názorům, objektivně je hodnotit a pochopí závažnost požadavku na mezinárodní porozumění. 

V hodinách jsou žáci vedeni k poznání a rozvoji dovedností celou škálou různých metod a 

aktivit, často pracují ve skupinách či týmech, kde je účinná komunikace základní podmínkou 

úspěchu celku. Dostávají hodně prostoru k využití vlastních předchozích zkušeností či znalostí. 

Při vystupování před ostatními získávají sebedůvěru a zároveň jsou vedeni k neustálému 

kultivování svého projevu. Žáci jsou seznamováni s různými zdroji informací (knihy, slovníky, 

internet, televize…) a učí se z nich čerpat informace. Ty pak dále zpracovávají. Do výuky jsou 

hojně zařazovány i didaktické hry a nejrůznější soutěže. Na škole působí lektor – rodilý mluvčí 

anglického jazyka. 

Nedílnou součástí výuky anglickému jazyku na obchodní akademii je obchodní angličtina, které 

bývá věnována jedna hodina týdně. Zde si žáci osvojují základy obchodní korespondence 

v angličtině, učí se napsat formální dopis podle náležitých pravidel, zejména poptávku po 

zboží, nabídku, objednávku, stížnost. Sestavují svůj strukturovaný životopis a průvodní dopis 

k němu, procvičují základní fráze pro pracovní pohovor. Důraz je také kladen na komunikaci 

ve firmě, vyřizování telefonických hovorů, prezentaci firmy a výrobku. Snahou je motivovat 

žáky k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře a podpořit jejich schopnost prezentovat 

se před potenciálními zaměstnavateli. 

Obecně je kladen důraz na praktickou stránku využití získaných dovedností. Žáci mohou 

spolupracovat se studenty škol v zahraničí, s místními podniky v rámci odborné praxe nebo 
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prezentovat své schopnosti na veletrzích fiktivních firem nebo mají možnost v rámci výchovně 

vzdělávacích zájezdů vycestovat do anglicky mluvících zemí. 

Anglický jazyk se na naší obchodní akademii studuje jako hlavní jazyk. Týdenní dotace po celou 

dobu studia činí 4 hodiny, výstupní úrovní je B1 a je to maturitní předmět. Žáci, kteří mají 

zájem se v jazyce ještě více zdokonalit a získat pohotovost v komunikaci, si od 3. ročníku 

mohou zvolit jako nepovinný předmět konverzaci v anglickém jazyce. Během jazykové výuky 

je třída dělena na dvě skupiny. Výuka probíhá střídavě v klasických třídách, jazykových 

specializovaných učebnách vybavených audiovizuální technikou a multimediální učebně, kde 

jsou k dispozici počítače. 

V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících zařazené v osnovách uvedené 

tematické oblasti průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, 

Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační technologie. 

3.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

- žáci samostatně zpracovávají zadaná témata a úkoly na základě využití různých informačních 

zdrojů a pramenů 

- žáci konzultují přípravu náročnějších prací s učitelem a výsledky své práce prezentují před 

spolužáky 

- žáci obhájí svou práci, názory a stanoviska v následných diskusích, reagují na dotazy a 

připomínky učitele a spolužáků 

- žáci zpracovávají některá témata ve skupinách, konfrontují různé zdroje informací a vytvářejí 

ucelené výklady, s nimiž pak seznamují své spolužáky 

- žáci jsou vedeni učitelem k sebehodnocení, organizují a řídí vlastní domácí přípravu 

- žáci využívají různé strategie učení: analyzují texty z obsahového i formálního hlediska a 

rozvíjejí své kritické myšlení, vytvářejí myšlenkové mapy, řeší problémové situace navozené 

učitelem, sbírají informace na zadané téma, zpracovávají a prezentují je 

- žáci pod vedením učitele kriticky analyzují zdroje informací, jejich kvalitu, správně formulují 

argumenty 

- žáci čtou a analyzují texty odborné a krásné literatury, diskutují o nich a připravují prezentace 
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Kompetence k řešení problémů: 

- žáci opravují stylistické chyby v textu a objasňují je na základě dříve získaných poznatků, 

z hlediska obsahového analyzují texty, rozpoznávají problémy a vyjadřují své názory na jejich 

řešení 

- žáci poznávají své individuální schopnosti a podle nich reagují výběrem vlastního stylu učení, 

domácí přípravy apod. 

- žáci jsou učitelem vedeni k rozvíjení vlastní fantazie, představivosti a kreativního myšlení 

prostřednictvím rolí, vytvářením faktitivních příběhů, tvorbou myšlenkových map, kreativního 

psaní, individuálních i týmových prezentací, dialogů apod.., k čemuž využívají dílčí myšlenkové 

operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, třídění, abstrakce, konkretizace, generalizace) 

- žáci jsou učitelem vedeni k logickému myšlení (otázky, kvizy, vyjadřování vlastních postojů a 

hodnocení v diskusích i při prezentacích apod.) 

- žáci mají možnost výběru alternativních řešení, čímž si vytvářejí vlastní pohled na problém 

Kompetence komunikativní: 

- žáci jsou učitelem vedeni k porozumění slyšeného cizojazyčnému projevu i čtenému textu jak 

z hlediska obsahu, tak i z hlediska komunikačního záměru mluvčího nebo pisatele (různé typy 

poslechových cvičení, formální a obsahová analýza textů) 

- svoje jazykové znalosti žáci prakticky využívají zejména v ústní komunikaci s cizojazyčnými 

partnery, mají možnost zúčastňovat se výměnných zahraničních pobytů, různých 

mezinárodních projektů, poznávacích zájezdů atd. 

- žáci ověřují své schopnosti cizojazyčně reagovat v různých komunikačních situacích 

prostřednictvím vytváření improvizovaných dialogů různé úrovně formálnosti vzhledem 

k úrovni jejich znalostí 

- žáci prezentují své výstupy na veřejnosti, před třídou nebo jinou skupinou posluchačů 

Kompetence sociální, personální a občanské: 

- žáci jsou vedeni k uvědomění si vlastních schopností, hodnotí kriticky či sebekriticky svůj 

vlastní výkon 

- žáci posuzují výkony svých spolužáků, kriticky je hodnotí a zdůvodňují své hodnocení 

- žáci získávají a rozvíjejí tyto kompetence v průběhu obou let zároveň s kompetencemi výše 

uvedenými prostřednictvím vhodného výběru témat (lidské tělo a zdravý životní styl, ochrana 

životního prostředí, problémy ve světě, multikulturní aspekty, sociální problémy apod.) a 
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metod (kritické myšlení, problémové vyučování, týmová práce, projektová práce, řízená i 

neřízená diskuse, individuální prezentace apod.) 

Kompetence k podnikavosti 

- žáci jsou vedeni k samotnému navazování kontaktů nejen s rodilými mluvčími, k samotné 

realizaci různých projektů a k schopnosti uplatnit své vědomosti a dovednosti v budoucím 

studiu či práci v zahraničí 
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3.2.3 Učební osnovy  

Ročník: 1.OA 
Angličtina - cizí jazyk 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
porozumění a poslech 

• rozumí jednoduchým pokynům a 
větám 

• reaguje na podněty z oblastí běžných 
komunikačních situací 

• pochopí smysl jednoduché, pomalé a 
pečlivě vyslovované  

• konverzace 

• rozumí jednoduchým instrukcím 
týkajících se organizace výuky 

• rozumí známým výrazům se vztahem 
k osvojovaným tématům 

• abstrahuje určitou informaci 
z jednoduché a zřetelné promluvy 

• aktivně využívá dvojjazyčný slovník 
čtení 

• čte plynule a foneticky správně 
přiměřeně náročný text 

• rozumí obsahu textu v učebnici a 
vyhledá určitou informaci, známé 
výrazy a fráze 

Jazykové prostředky: 
Fonetika 

• abeceda, hlásky, hláskové skupiny 

• fonetická transkripce 

• zvuková podoba slova a její zvláštnosti 

• základní druhy intonace a jejich význam 

• přízvuk 

• složitější fonetické jevy a struktury 
 
Pravopis 

• základní rozdíly mezi psanou a mluvenou 
podobou slova 

• složitější pravopisné jevy 

• pravopisná správnost 
 
Gramatika 

• podstatná jména a členy 

• přídavná jména a příslovce 

• jednoduché slovesné časy 

• otázka, zápor 

• modální slovesa 

• věta jednoduchá a pořádek slov 

• základní předložkové vazby 

Občan v demokratické společnosti 

• Sociální rozvoj 

• Komunikace 

• Mezilidské vztahy 
 
 
 
Český jazyk 
 
Německý jazyk 
 
Zeměpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

49 

 

• vytvoří odpověď na otázku vztahující 
se k textu 

• odvodí pravděpodobný význam 
nových slov z kontextu 

mluvení 

• vytvoří jednoduché sdělení týkající se 
probíraných tematických okruhů 

• reprodukuje jednoduchý text 

• adekvátně reaguje v komunikačních 
situacích 

• dbá na jazykovou správnost 
adekvátně reaguje na jednoduché 
pokyny a věty 

• používá slovní zásobu z okruhu 
rodina, domov a škola 

 
psaní 

• napíše krátký osobní dopis a krátké 
vyprávění 

• vytvoří jednoduchý popis 
 

• jednoduché spojovací výrazy 
 
Slovní zásoba 
 
Komunikační situace 

• pozdrav, rozloučení 

• poděkování 

• omluva a reakce na ni 

• prosba a žádost 

• žádost o pomoc, službu, informaci 

• souhlas, nesouhlas 

• vyjádření názoru 
 
Témata 
1. Rodina 
2. Škola 
3. Bydlení 
4. Volný čas 
5. Jídlo 
6. Práce 
7. Nákupy 
8. Svátky a tradice 
9. Velká Británie, USA – zeměpisná poloha 
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Ročník: 2.OA  
Angličtina - cizí jazyk 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
porozumění a poslech 

• běžně rozumí známým výrazům a 
větám 

• rozumí zřetelně promluvě 

• odvodí význam méně známých slov 
z kontextu 

• abstrahuje určitou informaci 

• rozumí instrukcím a daným 
požadavkům 

• aktivně využívá dvojjazyčný slovník 

• osvojí si základy práce s definičním 
slovníkem 

čtení 

• čte foneticky správně přiměřeně 
náročný text 

• rozumí obsahu textu v učebnici a 
jednoduchých autentických materiálů 
(časopis,  

• přečte i text týkající se tématu, které 
mu není předem známo 

• v textu vyhledá určitou informaci a 
dále s ní pracuje  

 
 

Jazykové prostředky 
Fonetika 

• základní druhy intonace a jejich význam 

• přízvuk 

• složitější fonetické jevy a struktury 
Pravopis 
Gramatické kategorie 

• podstatná jména a členy 

• přídavná jména a příslovce 

• jednoduché slovesné časy 

• předpřítomný čas 

• vyjadřování budoucnosti 

• modální slovesa 

• tázací dovětky 

• pořádek slov 

• základní předložkové vazby 

• jednoduché spojovací výrazy 
 
 
 
Slovní zásoba 
Slohové útvary 

• dopis formální i neformální 

• vyprávění – reprodukce 

• popis 

Občan v demokratické 
společnosti 
Sociální rozvoj 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
 
Člověk a svět práce  
Význam vzdělání pro život 
 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
 
 
 
 
Český jazyk  
Zeměpis 
Dějepis 
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mluvení 

• vytvoří jednoduché sdělení 

• aktivně používá slovní zásobu 

• reprodukuje jednoduchý text 

• účastní se rozhovoru  

• dbá na jazykovou správnost 
 
psaní 

• sestaví jednoduché sdělení (dopis, 
vyprávění, popis, úvahu) 

• napíše krátký formální dopis podle 
daných pravidel  

• sestaví vlastní životopis 

• žádost o pracovní místo 

• životopis 
 
Témata 
1. Rodina 
2. Škola 
3. Bydlení 
4. Volný čas 
5. Jídlo 
6. Oblékání 
7. Nákupy 
8. Svátky a tradice 
9.. Anglicky mluvící země 
10. Česká republika vzhledem k Evropě 
 
Komunikační situace 

• pozdrav, rozloučení 

• poděkování omluva a reakce na ni 

• prosba a žádost 

• žádost o pomoc, službu, informaci 

• souhlas, nesouhlas 

• vyjádření názoru, 

• jednoduchý argument 

• telefonování 
 

 
 
 
 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

52 

 

Ročník: 3.OA 
Angličtina – cizí jazyk 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
porozumění a poslech 

• rozumí hlavním myšlenkám poslechu 

• pochopí hlavní smysl autentické 
konverzace, textu a jiných materiálu 

• rozumí pokynům a instrukcím 

• práce se slovníky 
čtení 

• čte srozumitelně kratší či delší texty 

• vyhledá hlavní myšlenky a detailní 
informace 

• identifikuje strukturu textu 

• čtení adaptovaných děl a časopisů 
(vyhledá nebo odvodí neznámé 
výrazy) 

mluvení 

• vyjádří svůj názor 

• reprodukuje přečtený či vyslechnutý 
text se známou i méně známou slovní 
zásobou 

• sestaví souvislé sdělení 

• adekvátně reaguje v běžných 
komunikačních situacích 

• dbá na gramatickou a výslovnostní 
správnost 

Jazykové prostředky 
Fonetika 
Pravopis 
Gramatické kategorie 

• podstatná jména (členy, počitatelnost) 

• přídavná jména 

• jednoduché slovesné časy 

• otázka a zápor 

• tázací dovětky 

• věta jednoduchá a pořádek slov 

• vyjadřování budoucnosti 
 
Slovní zásoba 

• synonyma a antonyma 
 
Témata 
1. Rodina a vztahy 
2. Lidé v mém okolí 
3. Osobnosti 
4. Škola 
5. Místo, kde žiji 
6. Práce 
7. Volný čas 
8. Životní styl 
9. Anglicky mluvící země 

Občan v demokratické společnosti 

• Sociální rozvoj 

• Komunikace 

• Mezilidské vztahy 
 
Člověk a životní prostředí 

• Evropa a svět 
 
Člověk a svět práce 
 Význam vzdělání pro život 
Motivace k úspěšné kariéře 
 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
 
Český jazyk 
Dějepis 
Zeměpis 
Podniková ekonomika 
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psaní 

• sestaví souvislý jednoduše členěný 
text, 

• vyplní jednodušší formuláře 

• rozliší formální a neformální jazykové 
prostředky 

• popíše objekt, zážitek, příhodu 

• napíše jednoduchý obchodní dopis 
 
 
 

10. Orientace v místě 
Komunikační situace 

• pozdrav, představení, rozloučení 

• poděkování 

• adresa 

• blahopřání 

• omluva 

• žádost, prosba, odmítnutí 
 
Slohové útvary – obchodní angličtina 
● poptávka 
● nabídka 
● odpověď na nabídku 
● emailová korespondence 

 
 

Ročník: 4. OA 
Angličtina – cizí jazyk 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
porozumění a poslech 

• rozumí hlavním myšlenkám delšího 
poslechu a autentické konverzace 
s rozlišením různých mluvčích 

• identifikuje citové zabarvení 

• postihne různé názory a stanoviska 

• odvodí význam méně známých slov 
čtení 

Jazykové prostředky 
 
Fonetika 
Pravopis 
Gramatické kategorie 

• podstatná jména (členy, počitatelnost) 

• přídavná jména 

• jednoduché a složené slovesné časy (prosté a 
průběhové tvary) 

Občan v demokratické společnosti 

• Sociální rozvoj 

• Komunikace 

• Mezilidské vztahy 
 
 
Člověk a životní prostředí 

• Respektování kulturních, 
etnických a jiných odlišností. 
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• čte srozumitelně různé druhy textu 

• vyhledá v textu hlavní myšlenky a 
detailní informaci 

• využívá různé techniky čtení 

• využívá různé typy slovníku 
mluvení 

• stručně vyjádří svůj názor 

• reprodukuje přečtený nebo 
vyslechnutý text  

• vyžádá si potřebnou informaci 

• adekvátně reaguje a prosadí svá 
stanoviska v běžných komunikačních 
situacích 

• sestaví souvislé sdělení 
psaní 

• sestaví souvislý členěný text 

• užívá složitější spojovací výrazy 

• osvojí si rozdíl mezi formálním a 
neformálním stylem 

•  popíše událost či zážitek, své pocity 

• napíše obchodní dopis 
 

• otázka, zápor 

• pořádek slov 

• složité souvětí 

• gerundium, infinitiv 

• trpný a činný rod 
 
Slovní zásoba 

• slovotvorba 

• idiomy, frázová slovesa 
 
Slohové postupy 

• vyprávění 

• popis 

• strukturovaný životopis 

• obchodní korespondence – objednávka, 
stížnost 

 
 
Témata 
1. Rodina a vztahy 
2. Lidé v mém okolí 
3. Osobnosti  
4. Životopisy 
5. Škola a vyučovací předměty 
6. Vzdělání 
7. Místo, kde žije 
8. Práce v kanceláři 
9. Volný čas, zájmy 
10. Cestování 

• Evropa a svět 
 
 
Člověk a svět práce 
● motivace k aktivnímu pracovnímu 
životu a úspěšné kariéře 
● schopnost prezentovat se před 
potenciálními zaměstnavateli 
● rozvíjení a podpora schopnosti 
zaujetí vlastního stanoviska 
v pluralitě názoru 
 
Informační a komunikační 
technologie 
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11. Jídlo, restaurace 
12. Tradice, svátky 
13. Zdraví  
14. Životní prostředí 
15. Aktuální společenské problémy 
16. Prezentace firmy, výrobku 
17. Média a internet 
18. Anglicky mluvící země 
19. CR a EU 
 
Komunikační situace 

• pozdrav, představení, rozloučení 

• poděkování, blahopřání 

• omluva, vyjádření lítosti a porozumění 

• žádost, prosba, odmítnutí 

• orientace v místě 

• vyjádření a zjišťování názoru 

• argumentace, přesvědčování 

• telefonní rozhovor 

• stížnost, rada, doporučení 

• pracovní interview 
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3.3 Německý jazyk  

3.3.1 Charakteristika předmětu 

Obchodní akademie – další cizí jazyk 

Německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v prvním až čtvrtém ročníku. Týdenní dotace 

hodin německého jazyka činí v jednotlivých ročnících tři hodiny. Cílem výuky je dosažení 

takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá minimální úrovni A2. 

Hlavním cílem výuky německého jazyka je vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, 

které mu umožní správně a účelně komunikovat – tedy jednak rozumět sdělení v tomto jazyce, 

jednak se v něm sám vhodně vyjádřit. Tyto schopnosti jsou důležitými předpoklady pro 

komunikaci v rámci integrované Evropy a zvyšují šance v budoucím pracovním uplatnění. 

Učivo není zaměřeno na mechanické učení se faktům, jednotlivým slovíčkům či frázím. Důraz 

se klade hlavně na rozvoj dovedností, žák by měl být schopen se domluvit v běžných 

každodenních situacích a porozumět přiměřeně obtížnému cizojazyčnému textu. V hodinách 

německého jazyka se žák seznámí i s reáliemi německy mluvících zemí, jejich kulturou, historií, 

důležitými aspekty současného života. Teoretické znalosti si může v průběhu studia ověřit 

v praxi v rámci jednodenních až třídenních výchovně vzdělávacích zájezdů do německy 

mluvících zemí. Vše směřuje k výchově osobnosti, která si bude vědoma nutnosti tolerance a 

úctě k jinému sociokulturnímu prostředí, bude naslouchat odlišným názorům, objektivně je 

hodnotit a pochopí závažnost požadavku na mezinárodní porozumění.  

V hodinách jsou žáci vedeni k poznání a rozvoji dovedností celou škálou různých metod a 

aktivit, často pracují ve skupinách či týmech, kde je účinná komunikace základní podmínkou 

úspěchu celku. Dostávají hodně prostoru k využití vlastních předchozích zkušeností či znalostí. 

Při vystupování před ostatními získávají sebedůvěru a zároveň jsou vedeni k neustálému 

kultivování svého projevu. Žáci jsou seznamováni s různými zdroji informací (knihy, slovníky, 

internet, televize…) a učí se z nich čerpat informace. Ty pak dále zpracovávají. Do výuky jsou 

zařazovány i různé hry a soutěže. 

Výuka německého jazyka zahrnuje též seznámení žáků se slovesnými uměleckými díly, 

nejčastěji v jednodušších úpravách. Žák je postupně veden ke schopnosti podělit se o své 

čtenářské zážitky, kromě prostého porozumění textu se u něj rozvíjí jeho estetické vnímání. 

Snáze se tak vžívá do mentality jiných národů. 
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Výuka probíhá střídavě v klasických třídách, jazykových specializovaných učebnách 

vybavených audiovizuální technikou a v multimediální učebně, kde jsou k dispozici počítače. 

V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících zařazeny v osnovách uvedené 

tematické oblasti průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 

prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie.  

3.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení: 

- žáci samostatně zpracovávají zadaná témata a úkoly na základě využití různých informačních 

zdrojů a pramenů 

- žáci konzultují přípravu náročnějších prací s učitelem a výsledky své práce prezentují před 

spolužáky 

- žáci obhájí svou práci, názory a stanoviska v následných diskusích, reagují na dotazy a 

připomínky učitele a spolužáků 

- žáci zpracovávají některá témata ve skupinách, konfrontují různé zdroje informací a vytvářejí 

ucelené výklady, s nimiž pak seznamují své spolužáky 

- žáci jsou vedeni učitelem k sebehodnocení, organizují a řídí vlastní domácí přípravu 

- žáci využívají různé strategie učení: analyzují texty z obsahového i formálního hlediska a 

rozvíjejí své kritické myšlení, vytvářejí myšlenkové mapy, řeší problémové situace navozené 

učitelem, sbírají informace na zadané téma, zpracovávají a prezentují je 

- žáci pod vedením učitele kriticky analyzují zdroje informací, jejich kvalitu, správně formulují 

argumenty 

- žáci čtou a analyzují texty odborné a krásné literatury, diskutují o nich a připravují prezentace 

Kompetence k řešení problémů: 

- žáci opravují stylistické chyby v textu a objasňují je na základě dříve získaných poznatků, 

z hlediska obsahového analyzují texty, rozpoznávají problémy a vyjadřují své názory na jejich 

řešení 

- žáci poznávají své individuální schopnosti a podle nich reagují výběrem vlastního stylu učení, 

domácí přípravy apod. 

- žáci jsou učitelem vedeni k rozvíjení vlastní fantazie, představivosti a kreativního myšlení 

prostřednictvím rolí, vytvářením faktitivních příběhů, tvorbou myšlenkových map, kreativního 
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psaní, individuálních i týmových prezentací, dialogů apod., k čemuž využívají dílčí myšlenkové 

operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, třídění, abstrakce, konkretizace, generalizace) 

- žáci jsou učitelem vedeni k logickému myšlení (otázky, kvizy, vyjadřování vlastních postojů a 

hodnocení v diskusích i při prezentacích apod.) 

- žáci mají možnost výběru alternativních řešení, čímž si vytvářejí vlastní pohled na problém 

Kompetence komunikativní: 

- žáci jsou učitelem vedeni k porozumění slyšeného cizojazyčnému projevu i čtenému textu jak 

z hlediska obsahu, tak i z hlediska komunikačního záměru mluvčího nebo pisatele (různé typy 

poslechových cvičení, formální a obsahová analýza textů) 

- svoje jazykové znalosti žáci prakticky využívají zejména v ústní komunikaci s cizojazyčnými 

partnery, mají možnost zúčastňovat se výměnných zahraničních pobytů, různých 

mezinárodních projektů, poznávacích zájezdů atd. 

- žáci ověřují své schopnosti cizojazyčně reagovat v různých komunikačních situacích 

prostřednictvím vytváření improvizovaných dialogů různé úrovně formálnosti vzhledem 

k úrovni jejich znalostí 

- žáci prezentují své výstupy na veřejnosti, před třídou nebo jinou skupinou posluchačů 

Kompetence sociální, personální a občanské: 

- žáci jsou vedeni k uvědomění si vlastních schopností, hodnotí kriticky či sebekriticky svůj 

vlastní výkon 

- žáci posuzují výkony svých spolužáků, kriticky je hodnotí a zdůvodňují své hodnocení 

- žáci získávají a rozvíjejí tyto kompetence v průběhu obou let zároveň s kompetencemi výše 

uvedenými prostřednictvím vhodného výběru témat (lidské tělo a zdravý životní styl, ochrana 

životního prostředí, problémy ve světě, multikulturní aspekty, sociální problémy apod.) a 

metod (kritické myšlení, problémové vyučování, týmová práce, projektová práce, řízená i 

neřízená diskuse, individuální prezentace apod.) 

Kompetence k podnikavosti 

- žáci jsou vedeni k samotnému navazování kontaktů nejen s rodilými mluvčími, k samotné 

realizaci různých projektů a k schopnosti uplatnit své vědomosti a dovednosti v budoucím 

studiu či práci v zahraničí 
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3.3.3 Učební osnovy 

Ročník: 1.OA 

Výstupy – žák dokáže: Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- Pozdravit a rozloučit se 
- Představit sebe a ostatní 
- Zeptat se někoho, jak se má 
- Představit svou rodinu 
- Pojmenovat věci a množství 
- Vést rozhovor o nakupování 
- Vyjádřit záliby 
- Vyjádřit domněnku 
- Pojmenovat potraviny 
- Sepsat nákupní seznam 
- Rozumět cenám 
- Porozumět konverzaci při jídle 
- Popsat oblíbené jídlo 
- Číst jednoduchý recept 
- Popsat dům a byt 
- Mluvit o aktivitách a zálibách 

 Zvuková stránka jazyka: 
- Suprasegmentální jevy: větná 

melodie, slovní a větný přízvuk 
- Segmentální jevy s důrazem na jevy 

odlišné od mateřského jazyka 
(přehlásky, diftongy, odlišné hlásky, 
přízvučné, nepřízvučné samohlásky 
atd.) 

Grafická stránka jazyka a pravopis: 
- Německá abeceda 
- Psaní velkých písmen, přehlásek atd. 
- Hláskování 
- Pravopis výrazů osvojované slovní 

zásoby 
  

občan v demokratické 
společnosti 
člověk a životní prostředí 
člověk a svět práce 
informační a komunikační 
technologie 
hospodářský zeměpis – Evropa, 
kultury jiných zemí, cestování 
český jazyk a literatura – 
výslovnost, pravopis, písemný 
projev, komunikace 
občanská nauka – rodina, 
domov, školní prostředí, 
mezilidské vztahy 
ekonomika – zaměstnání 
 HV – zpěv písní 

jazykové 
prostředky 
vyplývají z obsahu 
použité učebnice 
 
Modul 1-5 
Guten Tag 
Meine Familie 
Essen und Trinken 
Meine Wohnung 
Mein Tag 

- Zeptat se na čas 
- Pojmenovat dny v týdnu 
- Převyprávět průběh dne 
- Porozumět otvírací době na 

základě informační tabule 
  
  
  

Slovní zásoba:  
- Výrazy z vymezených tematických 

okruhů, situací a funkcí jazyka 
- Slovní zásoba k porozumění 

jednoduchým textům 
- Slovní zásoba pro porozumění 

pokynům spojeným s vyučovacím 
procesem 

- Tvoření slov   
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Mluvnice: 

- Věta oznamovací, tázací 
- Slovosled a větný rámec 
- Zápor 
- Rod, číslo a člen podstatných jmen 
- 1. a 4. pád podstatného jména 
- Přídavné jméno v přísudku 
- Zájmena osobní, tázací 
- Číslovka 0-1 000 000 
- Datum a letopočet 
- Určení množství a ceny 
- Časování sloves v přítomném čase 
- Předložky aus, in, am, um, von-bis 

Pomůcky: 

Audio a video technika, PC (výukové programy), časopisy, slovníky, mapy, internet, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny). 
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Ročník: 2.OA 

Výstupy – žák dokáže: Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- Porozumět předpovědi počasí 
- Vést jednoduché rozhovory  
- Souhlasit a nesouhlasit 
- Mluvit o volnočasových aktivitám 
- Porozumět profilu osob 
- Porozumět cestovnímu katalogu 
- Porozumět interview o koníčcích 
- Vyjádřit možnosti a schopnosti 
- Vyjádřit záměr a vůli 

 Zvuková stránka jazyka: 
- Suprasegmentální jevy: větná 

melodie, slovní a větný přízvuk 
- Segmentální jevy s důrazem na 

jevy odlišné od mateřského jazyka 
(přehlásky, diftongy, odlišné 
hlásky, přízvučné, nepřízvučné 
samohlásky atd.) 

 

občan v demokratické společnosti 
člověk a životní prostředí 
člověk a svět práce 
informační a komunikační 
technologie 
 

jazykové 
prostředky 
vyplývají z obsahu 
použité učebnice 

- Vyprávět o průběhu dne 
- Vyprávět o aktivitách v minulosti 
- Vyjádřit, jak často člověk něco 

dělá 
- Vyjádřit důležitost 
- Pojmenovat zaměstnání 
- Mluvit o pracovní situaci 
- Porozumět inzerátu 
- Vést telefonní rozhovor 
- Mluvit o povoleném a zakázaném 
- Porozumět nabídkám 
- Porozumět rozhovorům na 

hotelové recepci 

Grafická stránka jazyka a pravopis: 
- Pravopis výrazů osvojované slovní 

zásoby 
 

hospodářský zeměpis – Evropa, 
kultury jiných zemí, cestování 
český jazyk a literatura – 
výslovnost, pravopis, písemný 
projev, komunikace 
občanská nauka – rodina, domov, 
školní prostředí, mezilidské vztahy 
ekonomika – zaměstnání 
HV – zpěv písní 
 

 
Slovní zásoba:  

- Výrazy z vymezených tematických 
okruhů, situací a funkcí jazyka 

 
  
 
 

- Pojmenovat části těla 
- Mluvit o zdravotním stavu 

Mluvnice:  
- Perfektum 

 
Modul 6-11 
Freizeit 
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- Porozumět a dát rady 
- Domluvit si termín 
- Popsat cestu a zeptat se na ni 
- Pojmenovat dopravní prostředky 
- Uvést místo a směr 
- Poprosit o informace 
- Porozumět jízdnímu řádu 

- Modální slovesa a větný rámec 
- Préteritum sein, haben 
- Rozkaz 
- Zájmeno man 
- Zájmena přivlastňovací, tázací 
- Tvoření slov – přípona –in 
- Předložky místa 

Lernen 
Beruf und Arbeit 
Unterwegs 
Gesundheit und 
Krankheit 
In der Stadt 

     

Pomůcky: 

Audio a video technika, PC (výukové programy), časopisy, slovníky, mapy, internet, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky (hodiny). 
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Ročník: 3.OA    

Výstupy – žák dokáže: Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- Popsat průběh dne a pojmenovat 
časové vztahy 

- Poprosit o servisní služby 
- Vyjádřit zdvořilé prosby a výzvy 
- Porozumět inzerátům se službami 
- Telefonní hovor 
- Pojmenovat oblečení 
- Vyjádřit preferenci a hodnocení 
- Zeptat se na preference a 

hodnocení 
- Vybrat si, poprosit o radu, pomoc 
- Zeptat se na datum, uvést datum 
- Mluvit o oslavách, osobách, věcech 
- Uvést důvody 
- Porozumět a napsat pozvání 
- Formulovat přání 

 

Zvuková stránka jazyka: 
- Suprasegmentální jevy: větná 

melodie, slovní a větný přízvuk 
- Segmentální jevy s důrazem na 

jevy odlišné od mateřského jazyka 
(přehlásky, diftongy, odlišné 
hlásky, přízvučné, nepřízvučné 
samohlásky atd.) 

- Korekce výslovnostních 
nepřesností 

 
Grafická stránka jazyka a pravopis: 

- Pravopis výrazů osvojované slovní 
zásoby 

- Pravidla interpunkce 
 
Slovní zásoba:  
Výrazy z vymezených tematických 
okruhů, situací a funkcí jazyka 
 

občan v demokratické společnosti 
člověk a životní prostředí 
člověk a svět práce 
informační a komunikační 
technologie 
 

jazykové 
prostředky 
vyplývají z obsahu 
použité učebnice 

- Vyprávět o všedních zážitcích a 
nehodách 

- Vyprávět o rodině, bydlení, 
životním stylu 

- Vyjádřit svůj názor 
- Říct, co dělal dříve, včera 
- Udat směr 

Mluvnice: 
- Zájmena ukazovací, tázací welch-, 

osobní ve 3. a 4. pádě 
- Číslovky řadové 
- Konjunktiv II: würde, könnte 
- Slovesa s předponami 
- Slovesa se 3. pádem 

hospodářský zeměpis – Evropa, 
kultury jiných zemí, zajímavosti 
německy mluvících zemí 
český jazyk a literatura – 
výslovnost, pravopis, písemný 
projev, komunikace 
občanská nauka – rodina, domov, 

Modul 12-14 
Modul 1-2 
Kundenservice 
Neue Kleider 
Feste 
Ankommen 
Zu Hause 
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- Vést rozhovory se sousedy 
- Mluvit o experimentu 
- Poděkovat za radu 
- Pozitivně/negativně reagovat 
- Pojmenovat věci v domácnosti 
- Vést rozhovory o návštěvě 
- Porozumět interview 
- Napíše úřední dopis 

 

- Stupňování  
- Sloveso werden 
- Tázací příslovce 
- Způsobové předložky 
- Předložky času 

oslavy, mezilidské vztahy 
ekonomika – zaměstnání 
D – historie německy mluvících 
zemí 
HV – zpěv písní 
 

Pomůcky: 

Audio a video technika, výukové programy na PC, časopisy, slovníky, mapy, internet, obrazový a kopírovaný materiál. 
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Ročník: 4.OA     

Výstupy – žák dokáže: Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- Vést rozhovory v restauraci 
- Mluvit o vaření 
- Vyjádřit podmínku a poradit 
- Vést rozhovor na pracovišti 
- Mluvit o práci a volném čase 
- Porozumět tipům ke správné 

životosprávě 
- Vyjádřit své zájmy, zeptat se na ně 
- Porozumět informační brožuře 
- Odstupňovat odpověď 
- Doptat se na informace 
- Mluvit o přáních a plánech z dětství 
- Mluvit o školním systému a období 

školní docházky 
- Porozumět nabídkám na odborné 

vzdělání 
- Mluvit o vysněném povolání 
- Zeptat se na názor 
- Vyjádřit pocity 
- Vyjádřit prosby a doporučení 
- Porozumět krátké zprávě  
- Vyprávět o oslavě 
- Plánovat oslavy 
- Vyjádřit důležitost 
- Osvojit si základy obchodní 

korespondence 

Zvuková stránka jazyka: 
- Suprasegmentální jevy: větná 

melodie, slovní a větný přízvuk 
- Segmentální jevy s důrazem na 

jevy odlišné od mateřského jazyka 
(přehlásky, diftongy, odlišné 
hlásky, přízvučné, nepřízvučné 
samohlásky atd.) 

- Korekce výslovnostních 
nepřesností 
 

Grafická stránka jazyka a pravopis: 
- Pravopis výrazů osvojované slovní 

zásoby 
- Pravidla interpunkce 

 
Slovní zásoba:  
Výrazy z vymezených tematických 
okruhů, situací a funkcí jazyka 
 

občan v demokratické společnosti 
člověk a životní prostředí 
člověk a svět práce 
informační a komunikační 
technologie 
 
hospodářský zeměpis – Evropa, 
kultury jiných zemí, zajímavosti 
německy mluvících zemí 
český jazyk a literatura – 
výslovnost, pravopis, písemný 
projev, komunikace 
estetická výchova – film 
občanská nauka – rodina, domov, 
oslavy, mezilidské vztahy, soužití, 
formy bydlení 
ekonomika – zaměstnání 
D – historie německy mluvících 
zemí 
HV – zpěv písní, osobnosti hudby 
 

jazykové 
prostředky 
vyplývají z obsahu 
použité učebnice 
 
Modul 3-7 
Essen und Trinken 
Arbeitswelt 
Sport und Fitness 
Ausbildung und 
Karriere 
Feste und 
Geschenke 
Kultur 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

66 
 

 

Mluvnice: 
- Věta oznamovací, tázací, 

rozkazovací 
- Negace – etwas-nichts, schon – 

noch nicht, jemand – niemand 
- 3. pád v roli objektu 
- Postavení objektu ve větě 
- 2. pád  
- Tázací zájmena: worauf? 
- Přivlastňovací zájmena 
- Neurčitá zájmena 
- Perfektum 
- Slovesa udávající místo 
- Podmiňovací způsob – způsobová 

slovesa 
- Zvratná slovesa 
- Slovesa s předložkou 
- Préteritum  
- Příslovce času a místa 
- Zájmenná příslovce 
- Předložky se 3. a 4. pádem 
- Předložky zu, als, mit, von 
- Spojky podřadicí 

 

   

Pomůcky: 

Audio a video technika, výukové programy na PC, časopisy, slovníky, mapy, internet, obrazový a kopírovaný materiál. 
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3.4 Ruský jazyk  

3.4.1 Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Ruský jazyk a jazyková komunikace vychází ze vzdělávacího oboru cizí 

jazyk. Lze ho studovat jako další cizí jazyk na vyšším stupni gymnázia. 

Navazuje na úroveň jazykových znalostí, osvojených v předchozím studiu (A2) a směřuje 

k osvojení mluvené i psané podoby jazyka na pokročilé úrovni odpovídající úrovni B2 podle 

Společného evropského rámce jazyků a osvojení poznatků potřebných pro získání 

mezinárodně uznávaných zkoušek. 

Tematické celky: 

Osobní charakteristika, denní režim, sport, kultura a umění, bydlení, služby, stravování, 

cestování, péče o zdraví, zaměstnání, životní prostředí, člověk a společnost, svátky, zvyky a 

tradice, ruské reálie, Česká republika, Praha, náš region, literatura. 

 

Časové, obsahové a organizační vymezení  

Obchodní akademie: 3 hodiny týdně 

Cíle předmětu 

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování lexiky a rozvíjení 

schopností žáků dorozumět se v běžných situacích, prohlubovat faktografické znalosti žáků 

týkající se rusky mluvících zemí a upevňovat vědomí existence různých kultur. 

Při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizována následující průřezová témata: 

- občan v demokratické společnosti 

- člověk a životní prostředí 

- člověk a svět práce 

- informační a komunikační technologie 

Výuka probíhá v jazykových učebnách a také ve třídě multimediální, která je vybavena 

didaktickou technikou s možností přístupu na internet 

 

3.4.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Ve výuce jsou využívány frontální, týmové a párové metody práce s důrazem na individuální 

zaměstnání. Pro řešení aktuálních informací je zařazeno problémové vyučování. Výuka je 
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obohacena o využití autentických materiálů (prospekty, letáčky, plánky, mapky, ruský tisk, 

fotografie, zvukové nahrávky, video nahrávky, hudba, hry).  

 

Během hodin ruského jazyka jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:  

Kompetence k učení 

Při řešení úkolů učitel nechává prostor pro vlastní postup práce – problémové situace:  

zjisti, najdi, objednej, nedokončené příběhy, práce s pracovním sešitem. 

Učitel do výuky zařazuje práci se slovníky, jazykovými příručkami a jinými informačními zdroji. 

Žáci zpracovávají úkoly do podoby referátů, zpráv a přednášení je. Využívají internet a 

cizojazyčnou literaturu. 

Pravidelným poslechem nahrávek učitel cvičí žákovu sluchovou paměť. 

Pravidelným ústním zkoušením učitel systematicky opakuje slovní zásobu. 

Zadává žákům testy, v nichž prokáží svoji schopnost spojovat získané vědomosti v ruštině 

s využitím poznatků i z jiných předmětů. 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel zařazuje do výuky motivační úkoly při kterých žáci mohou projevit své znalosti a 

prezentovat se individuálně (domluvit schůzku, zjistit čas, orientovat se ve městě). 

Učitel vede žáky k uplatňování logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu. 

Kompetence sociální, personální a občanské: 

- žáci jsou vedeni k uvědomění si vlastních schopností, hodnotí kriticky či sebekriticky svůj 

vlastní výkon 

- žáci posuzují výkony svých spolužáků, kriticky je hodnotí a zdůvodňují své hodnocení 

Kompetence k podnikavosti 

- žáci jsou vedeni k samotnému navazování kontaktů nejen s rodilými mluvčími, ale i 

k schopnosti uplatnit své vědomosti a dovednosti v budoucím studiu či práci v zahraničí. 
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3.4.3 Učební osnovy 

Ročník: 1. ročník 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Porozumění a poslech Fonetika  OvDS   
  azbuka, seznamování, představování se     
Žák: fonetická transkripce,  Občanská společnost a škola   
- rozumí jednoduchým instrukcím 
jazykového vyučování 

zvuková podoba, zvláštnosti zvukové 
podoby slov    

- rozumí jednoduše formulované 
promluvě Pravopis    

- osvojí si jednoduché výrazy a věty 
rozdíly mezi psanou a mluvenou 
podobou jazyka     

Čtení      
- rozlišuje grafickou a mluvenou podobu 
slov osvojování na úrovni skupinové práce 

dějepis ,český jazyk a literatura, 
občanská nauka, ekonomika   

- čte správně foneticky jednoduché texty      
- rozumí obsahu a smyslu textu 
v učebnici Gramatika 

 
  

- aktivně využívá slovník v učebnici 
osobní zájmena, jednoduché slovesné 
časy, podstatná jména    

  Číslovky, sčítání, odčítání     
Mluvení       
-adekvátním způsobem reaguje 
v komunikačních situacích, dbá na 
jazykovou správnost, aktivně používá 
slovní zásobu osvojených okruhů 

Pořádek slov v jednoduché větě, 
slovosled otázek, zápor  OvDS, IKT   

    Žijeme v Evropě   
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Slovní zásoba: slohové útvary, krátké 
vyprávění, jednoduchý popis 

Základní problémy sociokulturních 
rozdílů   

Psaní       

Osvojit si základní aspekty písemné 
podoby ruského jazyka 

Tematické okruhy: 
rodina, kamarádi, spolužáci, vlastnosti 
člověka a jeho vzhled, místo kde 
žiji, orientace ve městě, dopravní 
prostředky, budovy, památky, volný čas, 
denní režim, české a ruské svátky, 
sváteční menu, roční období, aktivity 
v létě, v zimě. 
     

 

Ročník: 2. ročník 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Porozumění a poslech Fonetika ČSP 
Skupinová práce, 
jazykové hry 

Žák: 
- rozumí zřetelně formulované 

promluvě, instrukcím a 
požadavkům s ohledem na 
přízvuk u sloves, 

-  identifikuje strukturu slyšeného 
textu, 

-  rozliší hlavní informace, odhadne 
význam neznámých slov 
z kontextu, 

-  využívá dvojjazyčný slovník 

výslovnost jen měkkých souhlásek, 
výslovnost předložkových spojení, 
intonace souvětí, složitější fonetické jevy 

Seberegulace, organizační 
dovednosti   

    Sociální komunikace   
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    Spolupráce a soutěž   

Čtení Pravopis OvDS 

práce 
s internetem, 
globální 
souvislosti, četba 
cizojazyčného 
tisku 

- čte výslovnostně a intonačně správně 
předkládané texty,  
- rozumí obsahu textů v učebnici a 
autentickým materiálům v jednoduché 
formě, - abstrahuje hlavní body a 
myšlenky autentického textu,  
- pracuje dále s vyhledávanými 
informacemi, seznámí se s různými 
technikami čtení, 
 - odhadne význam neznámých slov,  
- rozumí textu z časopisů a identifikuje 
zásadní informace 

správnost psaného projevu 
v osvojovaných výrazech ČSP 

ZSV: psychologie 
osobnosti 

  Gramatika  G: místní region 

  

podstatná jména, životnost a neživotnost 
substantiv, plurál, vazby s předložkami 
(odlišné od Čj), skloňování adjektiv, 
tázací zájmena, stupňování adjektiv, 
slovesné vazby, spojky, datum IKT   

  Slovní zásoba     
  slohové útvary: ČŽP   
  dopis, popis, dotazník, monolog     
       

Mluvení slohové útvary:    
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- aktivně používá slovní zásobu na 
požadované úrovni, která se týká 
probíraných témat popis, dopis, dotazník, monolog 

dějepis ,český jazyk a literatura, 
občanská nauka, ekonomika 

  
- dbá na jazykovou správnost, 
-  srozumitelně reprodukuje 

jednoduchý přečtený nebo 
vyslechnutý text,  

- ústně sestaví souvislý text na 
jednoduché téma, 

-  zapojí se do rozhovoru na známé 
téma,  

- reaguje v komunikačních 
situacích, jednoduše a souvisle 
popíše své okolí, zájmy, vyžádá si 
potřebnou informaci  

 

  

  

Tematické okruhy: 
orientace ve městě, doprava, cestování, 
nákupy, denní režim, mezilidské vztahy,  
zdravý životní styl, oblékání, města 
v Rusku, ruské svátky a tradice, roční 
období, příroda, volný čas, koníčky, 
významné osobnosti Ruska    

Psaní 
- vyplní dotazník,  
- napíše krátký dopis, sestaví 

jednoduchý popis,  
- napíše vyprávění přiměřeného 

rozsahu,  
- sestaví jednoduché sdělení       

Ročník: 3. ročník 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Porozumění a poslech Fonetika OvDS 

Efektivní řešení 
problémů, 
kontaktní repliky, 
jazykové hry 

- rozumí instrukcím a požadavkům 
v organizaci jazykové výuky, 

-  rozumí hlavním bodům delšího 
poslechu,  

- pochopí hlavní smysl 
autentického slyšeného projevu, 

-  rozliší v mluveném projevu 
jednotlivé mluvčí složitější fonetické jevy    

- postihne různá stanoviska a názory Pravopis 
 
   

- odhadne význam neznámých slov správnost psaného projevu    
- využívá různé typy slovníků Gramatika Sociální komunikace   

  

slovesné vazby, konjunktivy, imperativ, 
spojky, neurčitá zájmena a příslovce, 
ukazovací zájmena, 2. stupeň adjektiv a 
adverbií, přechodníky, přivlastňovací 
zájmena, vazby s infinitivem, trpný rod 

 Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech Žijeme 
v Evropě   

Čtení Reálie rusky mluvících zemí Vzdělávání v Evropě a ve světě   
- čte foneticky správně přiměřeně 
náročný text       
- postihne strukturu textu    školské systémy 
- identifikuje hlavní myšlenky       

- orientuje se v učebnicovém textu, 
využívá různé typy slovníku Slovní zásoba     
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- seznámí se s různými technikami čtení homonymie, antonymie, synonymie     
  Slohové útvary: OvDS   
Mluvení dopis, vyprávění, telegram, popis Psychosociální aspekty   

- aktivně používá slovní zásobu, 
-  dbá na jazykovou správnost, 
- adekvátně reaguje 

v komunikačních situacích  ČŽP   

- reprodukuje slyšený nebo přečtený 
text, ve kterém je použita známá slovní 
zásoba 

Tematické okruhy: 
cestování, doprava, Česko, Praha, 
nákupy, jídlo, v restauraci , seznámení, 
zájem o druhého člověka, životní styl, 
ruské svátky a tradice, škola, povolání, 
zaměstnání, pracovní pohovor, bydlení, 
ruské výtvarné umění, ruské divadlo, 
ruský film. 
 Člověk a životní prostředí   

- vyjádří své stanovisko v rámci 
probraných témat 

- obchodní korespondence (vybrané typy 
obchodních dopisů) IKT   

-sestaví souvislé sdělení na základě 
osvojených témat  Mediální produkty a jejich významy   
        

Psaní    Z: cestovní ruch 

- formuje srozumitelně svůj názor na 
běžné téma    

ZSV: vliv výživy na 
zdraví 

- dbá na jazykovou správnost   
 dějepis ,český jazyk a literatura, 
občanská nauka, ekonomika 

ZSV: zdraví, životní 
styl 

- logicky a jasně strukturuje text týkající 
se známého tématu     

ZSV: orientace na 
trhu práce 
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- sestaví souvislý text týkající se tématu     D: dějiny Ruska 
- spojí řadu kratších úseků do 
kompaktního celku     Čj: ruská literatura 
- osvojí si rozdíly mezi formálními a 
neformálními jazykovými prostředky       

 
 

Ročník: 4. ročník 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Porozumění a poslech Fonetika OvDS skupinová práce 
- rozumí instrukcím a požadavkům 
s ohledem k organizaci jazykové výuky náročnější fonetické jevy 

Poznávání a rozvoj vlastní 
osobnosti   

- identifikuje strukturu delšího poslechu Pravopis 
Seberegulace, organizační 
dovednosti   

- rozumí hlavním myšlenkám delšího 
poslechu 

správnost psaného projevu v nově 
osvojených výrazech     

- pochopí hlavní smysl autentického 
slyšeného projevu Gramatika Sociální komunikace   
- identifikuje různé styly předložkové vazby IKT   

- adekvátně reaguje v běžných 
komunikačních situacích  Media a mediální produkce 

četba 
cizojazyčného 
tisku,  

-zapojí se do běžné konverzace a sestaví 
souvislé sdělení  

Tematické okruhy: 
příroda, problémy životního prostředí, 
Moskva a okolí, rusky mluvící země, 
Rusko, Sibiř, flora a fauna Ruska, Červená 
kniha, media, život v 21. století, 
významné osobnosti Ruska a Česka, EU a 
její struktury, cestování Mediální produkty a jejich významy 

ZSV: psychologie 
osobnosti 
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 - volně a srozumitelně reprodukuje 
vyslechnutý nebo přečtený text 

 - obchodní korespondence (vybrané 
typy obchodních dopisů) 

ČŽP 
IKT Z: cestovní ruch 

        

Psaní      
- sestaví souvislé texty na škálu 
probraných témat   

dějepis ,český jazyk a literatura, 
občanská nauka, ekonomika   

- sestaví písemně souvislý text jako 
lineární sled myšlenek       
- logicky a jasně strukturuje písemný 
projev       
- užívá složitější spojovací výrazy       

- osvojí si rozdíl mezi formálním a 
neformálním stylem       
- formuluje svůj názor na běžné téma       
popíše své pocity       
- využívá překladové slovníky při 
zpracování písemného projevu na méně 
běžné téma       

- rozliší v mluveném projevu jednotlivé 
mluvčí 
       

- identifikuje citová zabarvení promluvy   OvDS   
- odhadne význam neznámých slov       

Čtení 
předložky, záporná zájmena, jednoduchý 
tvar 3. stupně adjektiv, přídavná jména ČSP   
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slovesná přítomná trpná, vidové dvojice, 
větný a členský zápor 

-využívá různé typy slovníků Slovní zásoba: Žijeme v Evropě   
- čte výslovnostně a intonačně správně 
texty odpovídající náročnosti 

vyjadřování opisem, rozlišování 
významově blízkých slov Vzdělávání v Evropě a ve světě   

- užívá různé techniky čtení podle typu 
textu a účelu čtení Slohové útvary: ČŽP - Environmentální výchova   
- identifikuje strukturu textu, hlavní 
myšlenky 

obchodní dopis, formulář, popis, 
životopis Člověk a životní prostředí   

- vyhledá v textu detailní informace       
- využívá různé druhy slovníků při čtení 
nekomplikovaných faktografických textů       
        
Mluvení       
- formuluje svůj názor srozumitelně a 
gramaticky správně vyprávění     
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3.5 Španělský jazyk 

3.5.1 Charakteristika předmětu  

Vyučovací předmět Španělský jazyk – jazyk a jazyková komunikace jako Další cizí jazyk.  

Pro výuku jsou k dispozici kromě kmenových a jazykových tříd také učebny s didaktickou 

technikou. Cílem vzdělávání je osvojit si mluvenou i psanou podobu jazyka od úplných začátků. 

Výuka směřuje k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského rámce pro jazyky.  

Tematické celky: 

Charakteristika, rodina, volný čas, denní režim, škola, orientace ve městě, nakupování, 

cestování, základní reálie španělsky mluvících zemí.  

Cíle předmětu  

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování lexiky a rozvíjení 

schopností žáků dorozumět se v běžných situacích, prohlubovat faktografické znalosti žáků 

týkající se španělsky mluvících zemí a upevňovat vědomí existence různých kultur. 

 Při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizována následující průřezová témata:  

- občan v demokratické společnosti 

- člověk a životní prostředí 

- člověk a svět práce 

- informační a komunikační technologie 

Časové, obsahové a organizační vymezení  

Časová dotace: 3 hodiny týdně  

Výuka probíhá v jazykových učebnách a také ve třídě multimediální, která je vybavena 

didaktickou technikou s možností přístupu na internet.  

Výchovné a vzdělávací strategie  

Ve výuce jsou využívány frontální, týmové a párové metody práce s důrazem na individuální 

zaměstnání. Pro řešení aktuálních informací je zařazeno problémové vyučování. Výuka je 

obohacena o využití autentických materiálů (prospekty, letáčky, plánky, mapky, španělský tisk, 

fotografie, zvukové nahrávky, video nahrávky, hudba, hry). 

 

 

 

 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

79 
 

 Během hodin španělského jazyka jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: 

 Kompetence k učení  

• Při řešení úkolů učitel nechává prostor pro vlastní postup práce – problémové situace: zjisti, 

najdi, objednej, nedokončené příběhy, práce s pracovním sešitem.  

• Učitel do výuky zařazuje práci se slovníky, jazykovými příručkami a jinými informačními 

zdroji. 

 • Žáci zpracovávají úkoly do podoby referátů, zpráv a přednášení je. Využívají internet a 

cizojazyčnou literaturu.  

• Pravidelným poslechem nahrávek učitel cvičí žákovu sluchovou paměť.  

• Pravidelným ústním zkoušením učitel systematicky opakuje slovní zásobu.  

• Zadává žákům testy, v nichž prokáží svoji schopnost spojovat získané vědomosti ve 

španělštině s využitím poznatků i z jiných předmětů. 

 Kompetence k řešení problémů  

• Učitel zařazuje do výuky motivační úkoly, při kterých žáci mohou projevit své znalosti a 

prezentovat se individuálně (domluvit schůzku, zjistit čas, orientovat se ve městě).  

• Učitel vede žáky k uplatňování logických úvah při odvozování neznámých výrazů z kontextu. 

 • Záměrně zadává takové úkoly, ve kterých se žáci musí doptat na dílčí údaje. Na jejich základě 

pak reagují v dialogu či scénce.  

• Učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při nichž žáci využívají vědomostí z jiných 

předmětů a znalostí práce s počítačem.  

Kompetence komunikativní 

 • Učitel vede žáky k práci s poslechovými texty (jsou určeny k tichému čtení), videomateriály 

a k reprodukci získaných informací pro ostatní.  

• Řízeným dialogem vede učitel žáka ke komunikaci v cizím jazyce (rozhovory ve dvojicích i ve 

skupině, nácvik dialogů jako: v hotelu, u lékaře, v obchodě, v bance, fiktivní role ve skupině). 

Kompetence sociální a personální  

• Učitel zařazuje práci ve dvojicích i ve skupinách – dialogy na určité téma, shromažďování 

argumentů pro a proti, soutěže na procvičování lexiky a gramatiky. 

 • Učitel procvičuje s žáky vyjadřování stanovisek a názorů – v diskusi přidělí konkrétní role.  

• Žák prezentuje svou práci před spolužáky a obhajuje svá stanoviska.  
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Kompetence občanské  

• Učitel zadává úkoly, při nichž žáci srovnávají způsob života u nás a ve španělsky mluvících 

zemích, zaujímají stanoviska ke společenským, kulturním, zeměpisným a ekologickým 

odlišnostem.  

• Na základě četby a zpráv z médií učitel diskutuje s žáky o odlišném způsobu života v jiných 

zemích. 

 • Učitel vytváří možnosti pro setkání s rodilými mluvčími, a tak žákům umožňuje poznávat 

rozdíly mezi spisovnou španělštinou a dialekty. 
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3.5.2 Učební osnovy 

Ročník: 1. OA    

Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák umí 

• pozdravit, představit sebe i někoho třetího 
(jméno, povolání, národnost, věk, bydliště, 
telefonní číslo atd.), zeptat se na osobní 
informace, to vše v tykání i vykání  

• potvrdit či poopravit informaci, je-li tázán 

• zeptat se na význam neznámého slova či jeho 
překlad 

• určit přesnou polohu či všeobecnou existenci 
místa/předmětu 

• zeptat se na množství, odpovědět 

• popsat obydlí 

• zeptat se na cestu, popsat cestu 

• zeptat se na hodinu, odpovědět 

• zeptat se na potřebu či přání a odpovědět 

• objednat si v restauraci a nakoupit 

• vyjádřit záliby, čemu dává přednost, co se mu 
(ne)líbí, zeptat se na totéž 

• navrhnout schůzku, přijmout/odmítnout 
pozvání 

Fonetika 

• výslovnost a pravopis 

• pravidla kladení přízvuku 
 

 

 

Gramatika 

• rod podstatných a přídavných jmen 

• množné číslo podstatných a přídavných jmen 

• časování pravidelných sloves v přítomném čase, také 
sloves zvratných 

• sloveso BÝT (SER, ESTAR, HABER) 

• časování nepravidelných sloves a sloves se změnou 
kmenové samohlásky (SER, ESTAR, TENER, HACER, 
SALIR, PONER, QUERER, PODER, IR, VENIR, SEGUIR, 
CERRAR, VOLVER, EMPEZAR, JUGAR, SABER, PREFERIR) 

• tvoření otázek zjišťovacích a doplňovacích 

 

Zeměpis  

OvDS 

ČSP 

ČŽP 

 

 

 

 

• skupinová práce  

• domácí příprava  

• jednoduchý krátký 
projekt  

• využití audio  
a videotechniky  

• ústní prezentace 
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• požádat o laskavost 

• popsat člověka i věc 

• mluvit o každodenních činnostech (v přít. č.) 

• zájmena osobní, přivlastňovací 

• osobní zájmena ve 4. pádě (předmět přímý) 

• člen určitý a neurčitý 

• příslovečná určení místa 

• rozkazy 
 

• práce se slovníky  

• práce s mapou  

• práce s ICT 
 

 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

83 
 

Ročník: 1. OA    

Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Čtení s porozuměním  

Žák 

• rozumí informačním nápisům a 
orientačním pokynům  

• rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k běžným 
tématům 

• rozumí krátkému jednoduchému 
textu, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu  

 

 

 

 

 

Psaní  

Žák 

Slovní zásoba 

• země a národnosti 

• povolání, záliby 

• dny v týdnu, měsíce, roční období, hodiny 

• školní aktivity a předměty 

• běžné denní činnosti 

• barvy 

• rodina 

• popis osob – vzhled 

• dům – místnosti, nábytek, popis 

• číslovky základní a řadové 

• příroda, počasí 

• potraviny 

• oblečení 

• množství, velikosti 
 

Reálie 

• politické členění Latinské Ameriky a Španělska  

• školní rok, prázdniny a svátky ve Španělsku 

• Madrid  

• rodinný život 

• bydlení v Latinské Americe a ve Španělsku 

 

Zeměpis  

OvDS 

ČSP 

ČŽP 

 

 

 

• skupinová práce  

• domácí příprava  

• jednoduchý krátký projekt  

• využití audio a videotechniky  

• ústní prezentace 

• práce se slovníky  

• práce s mapou  

• práce s ICT 
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• vyplní základní údaje o sobě ve 
formuláři 

• napíše jednoduché texty týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných 
témat  

• stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

• slavní zpěváci 

• stravovací návyky 

• nákup 
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Ročník: 2. OA  

   

Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák umí 

• navrhnout schůzku, pozvat někoho, 
přijmout/odmítnout pozvání 

• popsat probíhající děje v přítomnosti 

• vyjádřit záměry a plány do budoucna, 
navrhovat alternativy 

• vyjádřit pochybnost, pravděpodobnost a 
nejistotu 

• telefonovat 

• mluvit o minulých dějích jednorázových i 
opakovaných 

• vyjádřit neurčité či nulové množství 

• zajímat se o zdravotní stav a náladu ostatních  

• popsat nálady a dočasné vlastnosti 
předmětů/osob 

• hovořit o dopravních prostředcích a cestování 

• vyjádřit přivlastnění 

• srovnávat 

• ptát se/odpovídat v oblasti počasí 

• vyjádřit četnost provádění určité činnosti  

• hovořit o zdraví a zdravotním stavu, pocitech  

Gramatika 

• vazba TENER QUE + infinitiv 

• vazba ESTAR + gerundium 

• přítomný čas dalších nepravidelných sloves (OÍR)  

• vazba IR A + infinitiv 

• postavení osobních zájmen, osobní zájmena ve 3. a 4. 
pádě (nepřímý a přímý předmět) 

• příslovečná určení času pro různé minulé časy 

• minulé časy pretérito perfecto, pretérito indefinido, 
pretérito imperfecto pravidelných i nepravidelných 
sloves 

• participia 

• neurčitá a záporná zájmena 

• ukazovací a přivlastňovací zájmena 

• porovnávání 

• neosobní slovesa LLOVER, NEVAR 

• sloveso DOLER 

• vazba HAY QUE + infinitiv 

• podmínkové věty 

 

Zeměpis  

OvDS 

ČSP 

ČŽP 

IKT 

Anglický jazyk  

Hudební výchova 

 

 

 

• skupinová práce  

• domácí příprava  

• jednoduchý krátký 
projekt  

• využití audio  
a videotechniky  
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• vyjádřit možnost, zákaz 

• vyjádřit skutečné podmínky 

• vyjádřit povinnost osobní i neosobní formou 

• ústní prezentace 

• práce se slovníky  

• práce s mapou  

• práce s ICT 
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Ročník: 2. OA  

   

Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Slovní zásoba 

• volný čas, záliby 

• měsíce 

• telefonní rozhovor 

• překvapení, zklamání a další pocity 

• zeměpis, krajina 

• nálady 

• klima a počasí 

• části těla 

• nemoci, fyzické stavy 

• sporty, sportovní zařízení 
 

Reálie 

• tradiční slavnosti ve Španělsku a Latinské Americe 

•  Andalusie 

• španělské a latinskoamerické malířství 

• latinskoamerická hudba 

• počasí v Latinské Americe 

• Ciudad de México 

• španělština ve světě 

Dějepis 

OvDS 

ČSP 

ČŽP 

IKT 
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Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák umí 

• vyprávět o událostech v minulosti 

• vyprávět životopis 

• mluvit o zájmech a zálibách 

• vyjádřit trvání dějů a přerušení jiným dějem 

• popsat nálady, vlastnosti a povahu člověka  

• vyjádřit názor, zeptat se na názor 

• vyjádřit souhlas a nesouhlas v diskuzi 

• vyjádřit povinnost/absenci povinnosti v 
osobní i neosobní podobě 

• navrhovat plány 

• vyjadřovat pravděpodobnost 

• vyjádřit přibližný čas či vzdálenost 

• přetlumočit projev jiné osoby či zprávu v tisku 
apod. 

• reagovat na zprávu 

• mluvit o zdraví 

• vyjádřit přání a doporučení 

• vyjádřit předpoklady 

Gramatika 

• komparativ a superlativ přídavných jmen 

• shrnutí minulých časů v oznamovacím způsobu 

• vazba LLEVAR + gerundium 

• použití sloves SER/ESTAR (rozšíření) 

• sloveso PARECER 

• budoucí čas futuro perfecto 

• přítomný čas spojovacího způsobu 

• rozkazy, zákazy 

• podmiňovací způsob 

• neosobní SE 

• minulý čas pretérito pluscuamperfecto 

• přímá a nepřímá řeč (převádění) 

• souslednost časová 

Dějepis 

OvDS 

ČSP 

ČŽP 

IKT 

Výtvarná výchova 

• skupinová práce  

• domácí příprava  

• jednoduchý krátký 
projekt  

• využití audio  
a videotechniky  

• ústní prezentace 

• práce se slovníky  

• práce s mapou  

• práce s ICT 
 

 

Ročník: 3. OA  
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Ročník: 3. OA  

   

Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Slovní zásoba 

• historické události 

• životopis 

• formuláře 

• nálady 

• povaha 

• domácí práce 

• vaření 

• cestování, dopravní prostředky 

• noviny, sdělovací prostředky 

• zdraví 

Reálie 

• dějiny Španělska po roce 1975 
• Hispánci v USA 
• Světové dědictví UNESCO ve španělsky mluvících 

zemích 
• Den Tří králů (Vánoce) 
• Cestování 
• argentinský tisk 
• zdravý život 
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Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

Žák umí 

• hovořit o cestách, itineráři apod. 

• vyjádřit přání a obavy 

• vyjádřit stížnost, reklamovat věc/službu 

• získat něčí pozornost 

• mluvit o pracovních podmínkách a 
požadavcích 

• srovnávat 

• vyjádřit intenzitu 

• hodnotit 

• žádat o potvrzení/vyvrácení domněnky  

• vyjádřit překvapení, udivení, lítost 

• mluvit o známých i neznámých věcech 

• předávat pokyny 

• vyjádřit preference a ptát se na ně 

• ptát se na hodnocení, reagovat, hodnotit 

Gramatika 

• vazba CUANDO + spojovací způsob/infinitiv 

• sloveso ESPERAR (QUE) + spojovací způsob/infinitiv 

• vazba ¿CÓMO ES POSIBLE QUE...? 

• superlativ absolutní 

• nepravidelné stupňování přídavných jmen 

• neosobní vazby 

• vedlejší věty vztažné 

• vazby ¡QUÉ RARO QUE...!¡QUÉ PENA QUE...! + spojovací 
způsob 

• spojovací způsob – minulé časy pretérito perfecto de 
subjuntivo, pretérito imperfecto de subjuntivo 

• použití QUÉ x CUÁL 

• nepřímá řeč (rozšíření – pokyny) 

• příprava na maturitu (případně zkoušku DELE) 

Dějepis 

OvDS 

ČSP 

ČŽP 

IKT 

• skupinová práce  

• domácí příprava  

• jednoduchý krátký 
projekt  

• využití audio  
a videotechniky  

• ústní prezentace 

• práce se slovníky  

• práce s mapou  

• práce s ICT 
 

 

Ročník: 4. OA  
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Ročník: 4. OA  

   

Výstupy Učivo 

Průřezová témata,  

mezipředmětové vztahy, 

poznámky 

 Slovní zásoba 

• cestování, dopravní prostředky 

• povolání, zaměstnání 

• oblečení, popis vzhledu 

• bytové doplňky 

• rekonstrukce bydlení 

• příprava na maturitu (případně zkoušku DELE) 

 

Reálie 

• turistika 
• svět práce, pracující ženy 
• lidové slavnosti v Latinské Americe 
• „chytré“ domy 
• příprava na maturitu (případně zkoušku DELE) 
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3.6 Občanská nauka 

3.6.1 Charakteristika předmětu  

Jedná se o povinný předmět, který je syntézou základů psychologie, sociologie, politologie, 

práva, filozofie, etiky a estetiky. Je určen všem studentům. 

V prvním ročníku realizováno téma Kultura a Člověk v lidském společenství vzdělávacího 

oboru – Estetické vzdělávání a Společenskovědní vzdělávání, ve druhém ročníku téma Člověk 

jako občan, Člověk a svět (filosofie a etika), Soudobý svět, Člověk v lidském společenství - 

oboru Společenskovědní vzdělávání. 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecným cílem předmětu je: 

- připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti 

- pozitivně ovlivnit hodnotovou orientaci žáků 

- sdělit základní poznatky z estetiky 

- aplikovat pravidla společenské etikety 

- poučit o kultuře národnostních menšin žijících na našem území 

- charakteristika kulturního bohatství a metody jeho ochrany 

- odpovědně jednat nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu druhých 

- vytvářet kritické myšlení 

- naučit žáky ctít život jako nejvyšší hodnotu 

- sledovat průběžně aktuální dění v obci, v regionu, v ČR i ve světě 

- pracovat s informacemi, umět je vyhledávat, analyzovat, správně interpretovat 

Předmět poskytuje základní poznatky z estetiky, psychologie, sociologie, práva, filozofie i 

etiky. Žáci se učí orientovat v těchto vědách, uvědomují si, kam se obrátit v případě krizové 

situace jedince, v rodině apod. Předmět přispívá k přípravě žáků na přijímací řízení a studium 

na vysokých a vyšších odborných školách společenskovědního zaměření. 

Pojetí výuky 

V hodinách občanské výchovy budou využívány následující metody a formy práce: 

- výklad učitele a řízený dialog 

- samostatná práce individuální i skupinová 
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- samostatná domácí práce (příprava referátů) 

- kooperativní učení, 

- společná návštěva kulturních institucí (knihovna, divadlo, výstava, muzeum aj.) 

- esteticky tvořivé aktivity (samostatné umělecké pokusy) 

- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, ) 

- aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, internet 

- prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou) 

- samostatné vyhledávání a zpracovávání informací 

- exkurze 

V 1. pololetí 1. ročníku obchodní akademie je organizován týdenní adaptační kurz, kde jsou 

realizována některá témata ve spolupráci s psychology Pedagogicko-psychologické poradny 

Příbram.  

Výuka předmětu je realizována v klasických třídách a doplňována promítáním audiovizuálních 

programů ve třídách s audiovizuální technikou. Podle potřeby bývá používána i učebna 

multimediální, s možností využití internetu. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem 

písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou 

podklady pro klasifikaci, budou: 

- individuální i frontální ústní zkoušení, 

- písemné testy nestandardizované, 

- klasifikace referátů, 

- hodnocení domácích úkolů. 

Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením 

ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. 

Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy: 

- důraz na sebehodnocení výsledků práce 

- referáty, eseje na daná nebo vybraná témata 

- samostatné, správné a logické vyjadřování 

- schopnost jasně formulovat svůj názor a stanoviska 

- schopnost samostatně pracovat s jednoduchým textem 
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- kultivovanost verbálního projevu 

- schopnost vlastního kritického myšlení 

- schopnost konstruktivně diskutovat na dané téma 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

V hodinách občanské nauky budou učitelé u svých žáků: 

- rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků, 

- učit zpracovat jednoduchý text, 

- kultivovat verbální komunikaci v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 

- rozvíjet schopnost efektivně se učit a pracovat, 

- rozvíjet schopnost přijímat hodnocení výsledků své práce, přijímat radu a kritiku, 

- posilovat schopnost porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, získávat potřebné 

informace, 

- poskytnout žákům základní informace z oblasti kultury a umění, 

- pěstovat u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí, 

- naučit žáky orientovat se v nabídce kulturních akcí, 

- vést žáky k uvědomělé ochraně kulturního dědictví, 

- naučit žáky uplatňovat v praxi pravidla společenské etikety, 

- vést žáky k respektování a toleranci v rámci společenských vztahů, 

- prohlubovat kultivované komunikační dovednosti žáků. 

Průřezová témata 

Člověk v demokratické společnosti 

- upevňování postojů a hodnotové orientace žáků 

- budování občanské gramotnosti žáků, tj. vychovávání odpovědného aktivního občana 

- výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku 

- dovednost jednat s lidmi 

- úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví 

- dovede diskutovat o kontroverzních otázkách současnosti, 

- ochota angažovat se i pro veřejný prospěch 

- dovede asertivně řešit krizové situace. 
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Informační a komunikační technologie 

- schopnost získávat potřebné informace a pracovat s nimi nejen v hodinách občanské 

nauky 

Mezipředmětové vztahy 

- dějepis 

- právo 

- informační technologie 

- český jazyk 

- matematika 

- hospodářský zeměpis 

3.6.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Absolvent by měl: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

- ovládat si různé techniky učení, umět si vytvořit svůj vhodný studijní režim 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem 

- umět vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy, pořizovat si poznámky 

- využívat k učení různé informační zdroje 

 

Postup učitele:  

- vedení žáků k ověřování důsledků 

- zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- učitel vede žáky k tomu, aby vybraná témata zpracovali jako referáty nebo samostatné 

práce, v nichž využijí různé zdroje informací a získané informace analyzují a porovnávají 
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Kompetence k řešení problémů 

Absolvent by měl: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému 

- rozpoznat problém, objasnit jeho podstatu 

- tvořivě přistupovat k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi, 

vytváří hypotézy a umí nalézt řešení 

- umí kriticky myslet, interpretuje získané poznatky a je schopen hájit svá rozhodnutí 

- uplatňovat při řešení vhodné metody myšlení, nahlížet na problém z různých stran 

Postup učitele:  

 - kladení otevřených otázek 

 - přístup k potřebným pomůckám 

 - učitel vede žáky k tomu, aby v krátkodobých a dlouhodobých projektech samostatných i 

skupinových řešili zadaný problém 

 - učitel motivuje žáky k tomu, aby pro svá tvrzení našli odpovídající důkazy a formulovali 

podložené závěry 

Komunikativní kompetence 

Žák by měl umět: 

- aktivně se účastnit diskusí 

- formulovat a obhajovat své názory a postoje 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí 

- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu 

Postup učitele: 

 - vede žáky k tomu, aby byli schopni formou uceleného výkladu jasně, srozumitelně a věcně 

prezentovat své názory na aktuální problém 

 - vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 - podněcování žáků k argumentaci 

Personální kompetence 

Žák by měl být schopen: 

- efektivně se učit a pracovat 

- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok u sebe i u jiných lidí 

- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku 
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Postup učitele: 

 - učitel zadává aktuální témata k řízené diskuzi, ve které žáci porovnávají své názory, 

obhajují vhodnou formou svá stanoviska a učí se argumentovat 

Sociální kompetence 

Žák bude veden k tomu, aby byl schopen: 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

- umět se chovat ve standardních společenských situacích 

- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

- umí spolupracovat v týmu, žáci si vzájemně naslouchají a pomáhají, aktivně spolupracují 

při stanovování a dosahování společných cílů 

- upevňuje dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné úctě, toleranci a empatii  

- projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví ostatních 

Postup učitele : 

- seznamuje žáky s metodami řešení konfliktů a vede je k tomu, aby tyto metody uplatnili 

v modelových situacích i v reálném životě 

- hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Žák by měl být schopen: 

- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

- vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

- uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu 

- posuzovat události a vývoj veřejného života, sledovat, co se děje v jejich bydlišti a okolí, 

zaujímat k dění informované stanovisko 

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život 

- uznávat tradice a hodnoty svého národa 

- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury 

Postup učitele:  

- vyžadování dodržování pravidel slušného chování 

- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
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- učitel zadává aktuální témata k řízené diskuzi, ve které žáci porovnávají své názory, 

obhajují vhodnou formou svá stanoviska a učí se argumentovat 

- učitel podle aktuálních možností organizuje besedy s významnými osobnostmi 

politického, kulturního života a vede studenty k aktivnímu naslouchání při těchto 

příležitostech 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

Žák je veden k tomu, 

- vyhledávat informace a třídit je 

- kriticky pracovat s nejrůznějšími materiály, mediálními zdroji 

- sledovat aktuální dění v ČR i ve světě 

Postup učitele: 

- vede žáky k tomu, aby vybraná témata zpracovali jako referáty nebo samostatné práce, 

v nichž využijí různé zdroje informací a získané informace analyzují a porovnávají 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák je veden k tomu, aby 

 - řešil problémy samostatně 

 - dokázal plánovat svou pracovní činnost 

 - cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady se rozhodoval 

o dalším vzdělávání a profesním zaměření 

- rozvíjel své schopnosti, uplatňoval aktivní přístup, iniciativu 

- kriticky hodnotil své dosažené výsledky 

Postup učitele:  

- dodávání sebedůvěry 

- napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení 
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3.6.3 Učební osnovy 

Ročník: 1./2. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- orientuje se v nabídce 
kulturních institucí 
 
- porovná typické znaky kultur 
hlavních národností na našem 
území 

 Kultura 
 
- kulturní instituce v ČR regionu  
 
- kultura národností na našem území  
 
 
 
     

Mezipředmětové vztahy 
DEJ – znalosti o vývoji kultury 
CEJ 
 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
– kulturní diference, učí se toleranci 
k ostatním 

 

- popíše vhodní společenské 
chování v dané situaci – běžné 
situace, umí je použít v praxi 
- ovládá základní principy a 
normy kulturního chování 
 
- rozliší kulturní bydlení a 
odívání, vysvětlí rozdíl mezi 
uměním a kýčem 
- zúčastňuje se různých 
kulturních akcí 
- charakterizuje různé formy 
lidového umění 
- dovede vysvětlit pojem užité 
umění 

Společenská kultura – principy a normy 
kulturního chování 
 
- společenská výchova 
 
- kultura bydlení a odívání 
 
- lidové umění a užitá tvorba 
 
- kulturní instituce v ČR a v regionu 
(knihovna, muzeum, kulturní dům, divadlo, 
kino...) 
 
- estetické normy při tvorbě a výrobě předmětů 
používaných v běžném životě 
- ochrana a využívání kulturních hodnot 

 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Mezipředmětové vztahy 
CEJ – žáci zhlédnou každý rok jedno 
divadelní a jedno filmové 
představení  
 
 
 
 
Práce s informacemi - získávání 
v knihovně 

 
Návštěva 
Kulturního domu 
J. Suka Sedlčany 
 
 
 
 
Návštěva knihovny 
 
 
Návštěva 
Městského muzea 
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- osvojí si estetická kritéria a 
dovede je uplatňovat v 
běžném životě 
- vysvětlí termín kultura 
odívání, 
- rozlišuje oděvy pro různé 
příležitosti a do různých 
prostředí 
- vysvětlí pojem móda 
- vysvětlí, co je to kulturní 
dědictví 
- charakterizuje jednotlivé 
typy 
kulturních památek 
- dokáže vyjmenovat kladné a 
záporné stránky reklamy  
- dovede kriticky přistupovat 
k mediálním obsahům a 
pozitivně využívat nabídky 
masových médií 
 

- kulturní dědictví a kulturní hodnoty 
současnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- funkce reklamy a její vliv na životní styl lidí 

 
Zhlédnutí aktuální výstavy 
v Městském muzeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEJ – mediální výchova 

- dokáže vysvětlit základní 
pojmy obecné psychologie 
 

Základy psychologie  
- rozdělení psychologických věd 
- význam psychologie pro praktický život 

Přednáška PPP Příbram – práce 
psychologa, pomoc poradny 
žákům při řešení krizových situací 

Učivo realizováno 
i v adaptačním 
kurzu na 
Častoboři 

- aplikuje obecné poznatky na 
řešení modelových situací, 
 

 Obecná psychologie  
 
- vlastnosti osobnosti 
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  Psychologie osobnosti  
- dynamické vlastnosti 
- výkonové vlastnosti – inteligence 
- seberegulační vlastnosti  

 
 
 
Seberegulační vlastnosti – 
sebepojetí – adaptační kurz 

 
 
Učivo realizováno 
i v adaptačním 
kurzu na 
Častoboři 

- orientuje se v základních 
projevech patologie 
- umí v praktickém životě 
aplikovat poznatky o duševní 
hygieně 
- zná faktory poškozující zdraví 
 

 Normalita a patologie  
stres, deprese 
 
 fobie, neurózy 
 
patologické chování 

Přednáška PPP Příbram 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnost 

Prožitkový 
seminář pro dívky 
– patologické 
chování – 
závislost na jídle 

 
- na modelových situacích 
dokáže užívat základní zásady 
asertivního přístupu ke 
skutečnosti 
 
- dokáže rozlišit a použít 
základy neverbální 
komunikace 
 
 
 

Asertivita a komunikace  
 
 
 
 
 
 Komunikace verbální a neverbální 

Mezipředmětové vztahy 
CEJ – masová komunikace, verbální 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 

Aktuálně 
využíváno 
v praktickém 
životě 

 
 
- charakterizuje současnou 
českou společnost, její etnické 
a sociální složení 

 Člověk v lidském společenství 
(Základy sociologie)  
společnost, společnost tradiční a moderní 
 
- hmotná a duchovní kultura 

 
Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
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- vysvětlí význam péče o 
kulturní hodnoty, význam 
vědy a umění 
 
- popíše sociální nerovnost a 
chudobu ve vyspělých 
demokraciích 
 
- debatuje o pozitivech a 
problémech multikulturního 
soužití, objasní příčiny migrace 
lidí 
 
- objasní význam solidarity a 
dobrých vztahů ve skupině 
 
- ví, kam se může obrátit 
občan ve složité sociální 
situaci 
- posoudí, kdy je v praktickém 
životě rovnost pohlaví 
porušována 
 

 
 
- současná česká společnost 
- sociální nerovnost a chudoba v současné 
společnosti 
- společenské vrstvy 
- elity a minority a jejich úloha, multikulturní 
soužití 
- rasy, etnika, národy 
 
- migrace, azylanti 
 
- společnost a skupina 
 
  
 
 
- postavení mužů a žen ve společnosti 
- genderové problémy 
 

 
 
 

- na konkrétních příkladech 
diskutuje o roli jednotlivých 
členů ve skupině 
 
- diskutuje o základních 
problémech a projevech 
lidského chování a jednání, 

Role a skupina  
- úloha členů ve skupině 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
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které souvisí s budováním 
demokratického systému 
společnosti 
 
 

 
 

Ročník: 2./1. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 
- charakterizuje demokracii a 
objasní, jak funguje a jaké má 
problémy 
- debatuje o vlastnostech 
občana demokratického státu 
- dovede vyjmenovat státní 
formy v současném světě a 
dokáže uvést jejich znaky 
 
 

 Člověk jako občan 
Demokracie a demokratické hodnoty, občan 
v demokratické společnosti 
- základní principy demokracie 
 
- stát a jeho znaky, formy a funkce 
 
- státy na počátku 21. století 

 
- český stát, státní občanství ČR 

Průřezové téma: Občan 
v demokratické společnosti 
- integrováno 
 
Mezipředmětové vztahy 
DEJ – znalosti o vývoji státu a 
jeho forem v historii lidstva 
- vývoj státních forem na 
území českého státu 
 
 
 

 

- charakterizuje základní zákon 
státu, dokáže objasnit činnost 
Parlamentu ČR 
 
- vysvětlí politický systém ČR 

Česká ústava 
 
- základní znalosti ústavy, Parlament 
 
- prezident, vláda 
 
- politický systém v ČR 

Mezipředmětové vztahy 
DEJ – vývoj ústavnosti na 
našem území, naši prezidenti 
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- charakterizuje funkci a 
význam ústavy pro 
demokratický stát 

 

- objasní význam práva a 
svobod, které jsou zakotveny 
v českých zákonech, a popíše 
způsoby, jak lze obhajovat 
ohrožená lidská práva 
 

Lidská práva, jejich obhajování, práva dětí 
- obhajování a možné zneužívání práva 
- veřejný ochránce práv, práva dětí 

Mezipředmětové vztahy 
DEJ - vývoj lidských práv 

 

 
- objasní funkci politických 
stran a svobodných voleb 
 
- uvede příklady občanské 
aktivity ve svém regionu 
 
- rozumí pojmu občanská 
společnost a debatuje o 
vlastnostech, které by měl mít 
občan demokratického státu 
 

Politika a politické ideologie 
 
 
- politické strany, volební systémy a volby 
 
 
- občanská participace, občanská společnost 

 
Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 

 

- vysvětlí, jaké projevy lze 
nazvat politickým radikalismem 
nebo extremismem 
 
- dokáže vysvětlit, proč je 
nepřijatelné propagovat hnutí 
omezující práva a svobody lidí 

- politický radikalismus a extremismus 
současná česká extremistická scéna a její symbolika 
 
- mládež a extremismus 
 
- teror a terorismus 

Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
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- dovede kriticky přistupovat 
k mediálním obsahům a 
zároveň je pozitivně využívat 

Masmédia v demokratické společnosti 
- svobodný přístup k informacím 
- masová média a jejich funkce 
- kritický přístup k médiím 
- maximální využití masmédií 
 

Mezipředmětové vztahy 
Český jazyk 

 

- vysvětlí pojem právo, právní 
stát, uvede příklady právní 
ochrany a právních vztahů 
- jmenuje, kdy je člověk 
způsobilý k právním úkonům a 
má trestnou odpovědnost 
 
- popíše soustavu soudů v ČR a 
činnost policie, soudů a 
advokacie 
 

 Člověk a právo 
 
- právo a spravedlnost, právní stát 
 
- právní řád, právní ochrana občanů, právní vztahy 
 
- soustava soudů v České republice 
 

 
 
 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
Mezipředmětové vztahy 
Právo 

 

- vyjmenuje práva a povinnosti 
mezi dětmi a rodiči, mezi 
manželi 
 
- dokáže jmenovat, kam se 
může obrátit při řešení svých 
problémů a kde hledat 
informace o této tematice 
 

Rodinné právo 
- vztahy mezi rodiči a dětmi 
- manželství 
- náhradní rodinná péče 

 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
Mezipředmětové vztahy 
Právo 
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- uvede příklady funkcí obecní a 
krajské samosprávy 
- uvede příklady občanské 
aktivity ve své obci 

Správní právo 
- struktura veřejné správy 
- obecní a krajská samospráva 

Beseda s místostarostou 
města Sedlčan – úkoly 
samosprávy a státní správy 
 
Mezipředmětové vztahy 
Právo 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 

Miniprojekt – 
výchova 
k občanství 

- vysvětlí pojem trestní 
odpovědnost, trestný čin 
 
- objasní postupy vhodného 
jednání, stane-li se obětí nebo 
svědkem jednání, jako je 
šikana, lichva, korupce, násilí, 
vydírání atd. 
 
 
 
 

Trestní právo 
- trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření 
- orgány činné v trestním řízení 
- kriminalita páchaná na dětech a mladistvých 
- kriminalita páchaná mladistvými 
- notáři., soudci, advokáti 

Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
Mezipředmětové vztahy 
Právo 
 
Beseda s příslušníkem Policie 
ČR, Městské policie o 
problematice právní ochrany 
dětí a mládeže 
Návštěva okresního soudu 
 

Miniprojekt – 
výchova 
k občanství 

 
-vysvětlí, jaké otázky řeší 
filozofie a filozofická etika 
- dovede pracovat s textem 
 
- dovede použít základní  

Člověk a svět (praktická filozofie) 
Úvod do filozofie 
- co řeší filozofie 
- význam filozofie v životě člověka, smysl filozofie 
-základní filozofické pojmy 
- ontologie 
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filozofické pojmy 
 
- dovede vysvětlit, co je pravda 
- podá přehled filozofického 
učení 

- základní filozofická otázka (hmota a vědomí) 
- gnoseologie ( poznání) 
- pravda 
-nejdůležitější filozofické názory – např. antická 
filozofie, středověk, renesance 
 

 
Mezipředmětové vztahy 
CEJ – významní literáti a 
filozofové 
DEJ – historický vývoj 

- objasní postavení církví a 
věřících v ČR 
- podá přehled 
nejvýznamnějších náboženství 
ve světě 
- vysvětlí nebezpečnost 
náboženských sekt a 
náboženský fundamentalismus 
- dokáže vysvětlit vliv a význam 
náboženství 
 

Víra a ateismus 
 
- náboženství a církve v současnosti 
 
- náboženská hnutí a sekty 
 
- náboženský fundamentalismus 

 
Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
DEJ – vývoj náboženství 

 

- pochopí význam etiky pro 
život 
- dovede diskutovat o 
praktických etických 
problémech 
- orientuje se v základních 
normách a hodnotách 
- dokáže na modelových 
situacích rozlišit dobro a zlo 
- umí si uvědomit a hodnotit 
vlastní postoje a chování, 
- chápe vlastní odpovědnost 
vůči jiným lidem 

 Etika  
- druhy etiky 
- hodnoty a normy 
- svoboda, dobro a zlo 
- svědomí a jeho autonomie 
- smysl života 
- životní postoje a hodnotová orientace 
- morální zralost člověka 
- moderní etika 
- význam filozofie a etiky v životě člověka 
- člověk mezi touhou po vlastním štěstí a 
angažováním se pro obecné dobro a pro pomoc 
jiným lidem 

 
 
 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
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- vysvětlí, proč jsou lidé za své 
názory, postoje , jednání 
odpovědni jiným lidem 

 

 
- vysvětlí, s jakými konflikty a 
problémy se potýká soudobý 
svět 
 
 
 
 
- objasní postavení České 
republiky v Evropě a 
v soudobém světě 
- charakterizuje cíle EU a 
posoudí její politiku 
- popíše funkci a činnost OSN a 
NATO 
 
- vysvětlí zapojení ČR do 
mezinárodních struktur a podíl 
ČR na jejich aktivitách  
- uvede příklad globalizace a 
debatuje o jejich důsledcích 
 

Soudobý svět 
Rozmanitost soudobého světa 
- vyspělé státy, velmoci 
- rozvojové země a jejich problémy 
- konflikty v soudobém světě 
- integrace 
 
 
 
Česká republika a svět 
- NATO, OSN, EU 
- zapojení ČR do mezinárodních struktur 
- bezpečnost na počátku 21. století, konflikty 
v soudobém světě 
- globální problémy 
- globalizace 

 
 
Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Hospodářský zeměpis 
Ekonomika 
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3.7 Dějepis 

3.7.1 Charakteristika předmětu 

Dějepis je všeobecně vzdělávací předmět založený na komunikaci, orientaci v čase a prostoru, 

vyhledávání a kritickém zhodnocování informací týkajících se národních a světových dějin.  

 Obecným cílem dějepisu je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické 

společnosti. Dále vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby 

byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě 

nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Předmět kultivuje jejich historické 

vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, 

kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. Dějepis 

posiluje u žáků hrdost na tradice a hodnoty svého národa. 

Učivo je rozděleno do dvou ročníků. Učivo bude probíráno chronologickým způsobem 

s paralelním pojetím světových a národních dějin v následujících tematických celcích. 

V prvním ročníku Úvod do dějepisu, Starověk, Středověk, Novověk. Ve druhém ročníku 

Novověk – konec 19. století a Nejnovější dějiny – Dějiny 20. století 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: 

Výuka dějepisu směřuje k tomu, aby žáci: 

využívali svého historického povědomí a dovedností v praktickém životě, ve styku s jinými 

lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filosoficko-

estetického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a 

sociálního charakteru, získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů – z verbálních 

textů (tj. tvořených slovy), z ikonických textů (tj. obrazy, fotografie, schémata, mapy aj.) a 

kombinovaných textů (např. film), z odborné i umělecké literatury formulovali věcně, pojmově 

a formálně správně své názory na historické, sociální, politické, praktické ekonomické a etické 

otázky, náležitě je podložili argumenty, debatovali o nich s partnery,  

jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, vážili si demokracie a 

svobody, usilovali o její zachování a zdokonalování, jednali v souladu s humanitou a 

vlastenectvím, respektovali lidská práva, kriticky posuzovali společnost kolem sebe, přemýšleli 

o ní, nenechali se zmanipulovat uznávali, že základní hodnotou je život, na základě vlastní 
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identity ctili identitu ostatních, oprostili se od předsudků, intolerance, rasismu, etnické, 

náboženské či jiné nesnášenlivosti, cílevědomě zlepšovali a chránili životní prostředí, 

vážili si hodnot lidské práce, neničili je, ale pečovali o ně, kladli si v životě praktické otázky 

filosofického a etického charakteru a hledali na ně v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým 

odpovědi, uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria, chápali význam umění, 

podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uvědomovali si vliv 

prostředků masové komunikace na utváření kultury. 

3.7.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Základními metodami práce je výklad a řízený rozhovor, komunikace s žáky, vzájemná 

komunikace mezi žáky, analýza textů a jejich interpretace, referáty, veřejné prezentace žáků, 

projektové metody výuky, týmová práce a kooperace, využívání ICT ve výuce, sebehodnocení 

a vzájemné hodnocení žáků, vyvozování jevů, jejich zobecňování a aplikace do příbuzných 

jevů. Je kladen důraz na neustálou kultivaci ústního i písemného projevu. Do výuky je 

zařazována práce s tiskem a informacemi získanými prostřednictvím médií, dále jsou 

zařazovány exkurze. 

Hodnocení výsledků žáků 

Při hodnocení výsledků žáků je třeba vést žáky ke spolupráci s vyučujícím na hodnocení a 

zvláště vést žáky k sebehodnocení. Hodnocení bude vyjadřováno slovním zhodnocením 

výkonu, vysvětlením a následně pětistupňovou klasifikační stupnicí. Při hodnocení se bude 

klást důraz zejména na: 

• samostatné, správné a logické vyjádření myšlenky  

• pohotovou komunikaci 

• schopnost samostatně pracovat 

• tvůrčí přístup k předmětu 

• sebevědomou prezentaci poznatků a vedení diskuze o nich 

• dovednost spolupracovat a týmově hledat řešení 

• dovednost analyzovat výsledky práce a hodnotit je 

• kultivovanost projevu 

Hodnoceny budou zejména referáty a prezentace zpracované tvůrčím způsobem, zasazené do 

kontextu společnosti, doby.  
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Zohledňován je také zájem žáků o předmět, jejich aktivita a tvůrčí přístup v rámci hodin i mimo 

ně. 

Kompetence k učení: 

• Žák je veden při výuce dějepisu k tomu, aby byl motivován dále se vzdělávat a pečovat 

o svůj intelektuální rozvoj s porozuměním poslouchal mluvené projevy 

• uplatňoval různé způsoby práce s textem, uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat 

informace 

• využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušenosti svých i jiných lidí si 

uměl vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

• znal možnosti svého dalšího vzdělávání 

Kompetence k řešení problémů: 

Žák je veden k tomu, aby: 

• porozuměl zadání úkolu, získal informace potřebné k řešení problému a navrhl způsob 

řešení 

• uplatňoval při řešení problémů různé metody myšlení (analýza, syntéza, komparace) a 

myšlenkové operace 

• spolupracoval při řešení problémů s jinými žáky (týmové řešení) 

• volil prostředky a způsoby vhodné pro splnění různých aktivit 

Komunikativní kompetence: 

• Žák je veden k tomu, aby: 

• se vyjadřoval přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentoval 

• formuloval své myšlenky věcně, pojmově a formálně správně, srozumitelně a souvisle 

• debatoval o politických, sociálních, praktických ekonomických i etických otázkách, svá 

tvrzení náležitě podložil argumenty 

• účastnil se aktivně diskusí, formuloval a obhajoval své názory a postoje 

• se vyjadřoval a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

Personální a sociální kompetence 

• Žák je veden k tomu, aby: 

• reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování, přijímal radu i kritiku 

• přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly 
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• pracoval v týmu a podílel se na realizaci společných pracovních i jiných činností 

• přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a uměl předcházet osobním 

konfliktům 

• ověřoval si získané poznatky, kriticky zvažoval názory, postoje a jednání jiných lidí 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

 Žák je veden k tomu, aby: 

• jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném 

zájmu 

• dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní 

specifika), vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

• jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval 

k uplatňování hodnot demokracie 

• uvědomoval - si v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých 

• zajímal se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě 

• chápal význam životního prostředí pro člověka, jednal v duchu udržitelného rozvoje 

• uznával hodnotu života, uvědomoval si odpovědnost za vlastní život a 

spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

• uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost 

v evropském i světovém kontextu 

• podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen 

pozitivní vztah 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Žák je veden k tomu, aby: 

• měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, tedy i vzdělávání 

• si uvědomoval význam celoživotního vzdělávání 

• měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 

• se dokázal písemně i verbálně seberealizovat při vstupu na trh práce 

Matematické kompetence 

• uměl číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata 

apod.) 
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Kompetence pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních  

a komunikačních technologií 

Žák je veden k tomu, aby: 

• vyhledával a zpracovával informace z tisku a ostatních médií 

• pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

• pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

• komunikoval elektronickou poštou 

• získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet 

• informace kriticky hodnotil a nenechal se manipulovat tvrzeními 

• dokázal se orientovat v archivech, knihovnách, muzeích 

Zařazení průřezových témat 

V dějepise se realizuje především průřezové téma – Občan v demokratické společnosti. Dále 

je uplatňováno i průřezové téma Informační a komunikační technologie. 

Občan v demokratické společnosti - je nedílnou součástí předmětu dějepis. Komplexně 

prostupuje výukou – např. v tematických celcích antické Řecko, politické ideologie, Dějiny 

Československa po První světové válce. Vzdělání v předmětu dějepis směřuje k tomu, aby 

absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a 

dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, 

evropské i světové kultury.  

 V rámci PT Informační a komunikační technologie je žák veden k tomu, aby efektivně 

pracoval s informačními a komunikačními technologiemi, aby vyhledával, zpracovával a 

předával informace. Výsledky své práce žák předává ostatním pomocí prezentace 

v PowerPointu. 
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3.7.3 Učební osnovy 

Ročník: 1./2.    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

používání časové přímky 
znalost periodizace dějin 
chápání podstaty a smyslu historické 
vědy 
užívání zdrojů informací o historii 
organizace regionálních pracovišť 
  

Úvod do studia dějepisu 
Co je historie 
Prameny 
Význam zkoumání dějin 
Zdroje informací o dějinách 
Periodizace, časová přímka 
Pomocné vědy historické 

  
OvDS 
ČSP 
OvDS 
  
  
  

archivy 
muzea 
knihovny 
atlasy 
regionální 
pracoviště 
  
  

znalost stádií vývoje člověka 
sociální vývoj, dělba práce 
znalost způsobů obživy 
porozumění užití materiálů 
chápání významu zemědělství 
uvědomění různé rychlosti vývoje 
regionů 

Pravěk 
Periodizace 
Vznik a vývoj člověka 
Doba kamenná: vývoj člověka, nástroje 
Neolitická revoluce 
Doba bronzová 
Doba železná, doba římská, stěhování 
národů 
Shrnutí učiva, opakování 

OvDS - kooperace, socializace 
ČŽP - člověk a příroda 
ZMP - mapy 
IKT - pravěké umění 
  
  
  
  

video, atlas 
mapy 
  
  
  
  
  
  

chápání vazeb mezi vznikem civilizace  
a přírodními podmínkami 
podstata a druhy náboženství 
význam vzniku písma, kultury a věd 
rysy společenské struktury 
  

Starověk 
Vznik státu, přírodní podmínky, společnost 
Egypt 
Mezopotámie 
Shrnutí, opakování 

ČŽP - člověk a příroda 
ZMP - mapy 
  
  
  
  
  

video, mapy 
atlasy 
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chápání demokracie 
znalost vlivů řecké kultury na 
evropskou civilizaci 
vědomí vlastního občanství 
  
  
  
  
  
  
  

Starověké Řecko 
Přírodní podmínky 
Vznik řecké civilizace: Kréta, Mykény 
Temná staletí 
Kolonizace 
Sparta, Athény 
Řecko-perské války 
Peloponéská válka 
Umění, kultura 
Alexandr Veliký, helénismus 
Shrnutí, opakování 

IKT - antické umění 
ZMP - mapy, ČSP 
ČJL - eposy, mýty, báje, pověsti 
OvDS - demokracie, tyranie 
OvDS - multikulturalismus  
  
  
  
  
  
  

video 
atlasy 
mapy 
  
  
  
  
  
  
  
  

poznání forem státní moci 
význam vzniku křesťanství 
zisk představy o skupinových zájmech 
popis území impéria 
srovnání barbarů a antické civilizace 
rozdílnost vývoje Středomoří a Evropy 
 

Starověký Řím 
Osídlení Itálie, Etruskové 
Republika 
Vznik Římské říše 
Pád republiky 
Vznik císařství 
Vrchol císařství 
Pozdní císařství 
Pád impéria 
Shrnutí, opakování 

IKT - antické umění 
ZMP - mapy 
ČJL - eposy, mýty, báje, pověsti 
CJL - řečnictví 
OvDS - demokracie, tyranie 
OvDS - sjednocování Evropy 
 - vliv impéria na raně středověké  
 státy 

video 
mapy 
atlasy 
  
  
  
  
  
  

 
 
popis etnických změn a vzniku států 
pochopení významu christianizace 
porovnání Západu, arabského světa, 
Slovanů 
objasnění situace na našem území, 
evropské vazby vymezení sociální 

Středověk 
Raný středověk 
Vytváření středověké Evropy 
Byzanc 
Arabové 
Křesťanství 
Říše Franků 
Sámova říše 
Velkomoravská říše 

ZMP - mapy 
VV - románská kultura 
IKT - kultura Byzance, arabská 
kultura 
CJL - latinské písemnictví a počátky 
literatur v národních jazycích, 
zvláště v české 
OvDS - učení o trojím lidu, 
absolutismus 

atlasy 
mapy 
video 
muzeum 
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struktury, reprodukce sporů mezi 
světskou a církevní mocí 
podstata a příklady románské kultury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
porovnání Západu, arabského světa, 
Slovanů 
objasnění situace na našem území 
vymezení sociální struktury 
rozkrytí příčin sporů mezi státy 
rozkrytí příčin sociálních rozporů 
pochopení snah o reformu církve a 
významu 
husitství pro naše země 
příklady gotického umění 
vysvětlení důvodů k obratu k antickým 
ideálům 
rozpoznání zákl. rysů renesance popis 
průběhu zámořských objevů, jejich 
výsledků a důsledků 

Počátky českého státu 
Státy střední Evropy 
Vikingové 
Křížové výpravy 
Vrchol českého státu 
Románská kultura 
Shrnutí, opakování 
 
Vrcholný a pozdní středověk 
Život zemědělců 
Města 
Český stát za posledních Přemyslovců 
Sociální rozpory 
Boj Anglie a Francie 
Mongolové 
Uherský stát 
Gotika 
Lucemburkové na českém trůně 
Doba předhusitská 
Jan Hus 
Husitství 
Pád Byzance, turecká expanze 
Španělsko 
Humanismus a renesance 
Jagellonci na českém trůně 
Shrnutí, opakování 

OvDS - náboženství dnes, tolerance 
OvDS - idea svaté říše 
 - Židé v dějinách 
ČSP- středověké zemědělství 
  
  
  
 

 

 

 

ZMP - mapy 
VV, HV - gotika, renesance 
CJL - literatura v době husitské 
CJL - renesanční literatura 
OvDS  
OvDS - náboženství dnes, tolerance 
OvDS - humanismus v Evropě, 
vzájemné ovlivňování 
OvDS - sociální utopie 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
atlasy 
mapy 
video 
muzeum 
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objasnění rozporů v Evropě a jejich 
příčin 
objasnění pozic českého státu 
v monarchii 
charakteristika cílů absolutismu a 
stavovství 
rozkrytí příčin třicetileté války 
význam konstituční monarchie  
pro demokratizaci Evropy 
  
 
  
  
  
  

Raný novověk 
Zámořské objevy 
Ekonomika 16. Století 
Reformace a německá selská válka 
Šíření protireformace 
Nástup Habsburků na český trůn 
Česká kultura v 16. století 
Vývoj v Rusku 
Nizozemská revoluce 
Boj českých stavů proti Habsburkům 
Třicetiletá válka 
České stavovské povstání 
Počátky kapitalismu 
Shrnutí, opakování 

ZMP - mapy 
CJL - česká renesanční literatura 
BIO, CHEM - renesanční věda 
FYZ , MAT - renesanční věda 
OvDS - náboženská tolerance 
OvDS - náboženství dnes, tolerance 
OvDS - multikulturalismus 
OvDS - význam zámořských objevů 
IKT - renesanční řečnictví 
  
  
  
  
  

atlasy 
mapy 
video 
  
  
  
  
  
  
  
  

vysvětlení podstaty tržní ekonomiky 
porovnání vývoje v různých zemích 
posouzení a zhodnocení významu VFBR 
 

Novověk 
Ekonomický vývoj po roce 1650 
Anglická revoluce 
Absolutismus ve Francii 
Vývoj Ruska a Pruska 
Naše země po třicetileté válce 
Baroko, rokoko, klasicismus 
Osvícenství 

ZMP - mapy 
VV - umělecké směry 
CJL - národní obrození, čeština 
HV - umělecké směry 
OvDS - osvícenství, demokracie 
 politologie 
OvDS - osvícenství, demokracie 
OvDS - kolonialismus, globalizace 

atlasy 
mapy 
video 
diskuse 
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Ročník: 2./1. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

pochopení vzniku politických 
ideologií 
porovnávání vývoje v Evropě a 
v Čechách 
vysvětlení rozdílného tempa vývoje 
posouzení kulturního vývoje, znalost 
příkladů 
srovnání Itálie a Německa a jejich 
role ve světě 

Francouzská revoluce, napoleonské války 
Šíření průmyslové revoluce 
Rozvoj vědy 
Myšlení o společnosti 
Revoluční hnutí v Evropě 
Romantismus 
Vývoj v Latinské Americe 
Habsburská monarchie v 1. pol. 19. století 
České národní obrození 
Shrnutí, opakování 
Revoluce 1848-49 
Rozmach průmyslové revoluce 
Sjednocení Itálie a Německa 
Carské Rusko 
Občanská válka v USA 
Vznik Rakousko-Uherska 
Vývoj českých zemí 
Vývoj světa před 1. světovou válkou 
České dějiny do roku 1914 
Světová válka, vznik ČSR 
Shrnutí, opakování 

  
ČSP- průmyslová revoluce 
ČŽP - dopady průmyslu na životní 
prostředí 
  
HV - umělecké směry 
VV - umělecké směry 
OvDS - kolonialismus, globalizace 
ZMP - mapy 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
OvDS - dtto, význam vniku ČSR 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

prokázání pochopení podstaty 
současného světa s kořeny 
v dějinách 20. století 
vysvětlení důvodů ekonomické a 
vojenské integrace Západu a Evropy 

Moderní doba 
Vývoj Evropy a světa 1918-1939 
Československé dějiny 1918-1939 
Druhá světová válka 
Naše země za 2. světové války 

ZMP - mapy 
VV , HV - umění 
CJL - obraz století v literatuře 
OBN - politologie 
ANJ - termíny studené války 

atlasy 
mapy 
video 
diskuse 
referáty 
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objasnění vzniku studené války 
pochopení vývoje ČR v evropských 
vazbách 
rozkrytí příčin, průběhu, výsledků a 
důsledků 
obou světových válek 
podstata nových politických 
ideologií 
zhodnocení problémů demokracie 
porozumění problémům lidských 
práv 
  

Svět po roce 1945 
Studená válka, dekolonizace a integrace 
Západu 
Vývoj sovětského bloku 
Naše dějiny po roce 1945 
Období do roku 1948 
Padesátá léta, destalinizace, rok 1968 
Období 70. a 80. let 
Listopadová revoluce 
Vznik ČR 
Vývoj po roce 1993, problémy demokratizace, 
ekonomické transformace a integrace 
Shrnutí, opakování 

OvDS - totalitní režimy 
OvDS, ČSP - integrace Evropy 
OvDS - třetí svět, sociální problémy 
ČSP, IKT, ČŽP - globalizace, ekologie 
IKT - role propagandy a sdělovacích  
 prostředků v demokracii a  
 totalitních systémech 
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3.8 Hospodářský zeměpis 

3.8.1 Charakteristika předmětu 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Hlavním cílem předmětu je studium vazeb lidské společnosti a přírodní sféry. Hospodářský 

zeměpis rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních, 

politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zaměřuje se na vystižení 

základních trendů, dynamiku jevů a procesů. 

Žáci: 

jsou schopni pokládat geografické otázky (např. kde a proč je co umístěno, jaké jsou příčiny 

a důsledky) a odpovídat na ně, 

- provádějí srovnání makroregionů, států, popř. oblasti podle daných kritérií včetně 

srovnání se svou zemí, 

- získávají z odborné literatury, statistických materiálů, sdělovacích prostředků nebo 

z internetu informace vztahující se k problematice a zpracovávají je do určité 

podoby, 

- orientují se v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci 

současného 

- světa a jeho částí. 

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:  1. ročník – 66 hod 

    2. ročník – 66 hod 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení ústního projevu: 

- samostatné, správné a logické vyjadřování 

- schopnost postihnout souvislosti s ostatními probíranými tematickými celky 

- schopnost navázat i na ostatní odborné předměty 

Hodnocení písemného projevu: 

- správnost, přesnost a pečlivost z hlediska odborného 

- jazyková správnost 

Hodnocení prezentací: 

- výběr důležitých a zajímavých informací 
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- způsob prezentace – využití prostředků výpočetní techniky, přehlednost, jazyková 

správnost 

- slovní projev - srozumitelnost a souvislost při formulaci myšlenek 

Hodnocení projektů: 

- výběr důležitých a zajímavých informací 

- spolupráce ve skupině, zapojení všech členů 

- způsob zpracování - využití prostředků výpočetní techniky, přehlednost, jazyková 

správnost 

- slovní projev - srozumitelnost a souvislost při formulaci myšlenek 

3.8.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Občanské kompetence 

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi 

- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných 

lidí, 

- vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 

- aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti 

lokálního charakteru, 

- chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje, 

- byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost 

v evropském 

- a světovém kontextu, 

- uměli myslet kriticky – tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se 

manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi. 

Komunikativní kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově 

- správně, 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 

názory 

- druhých, 
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- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 

dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. 

Personální kompetence 

Absolventi by měli být připraveni: 

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek, 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 

- využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných 

- zkušeností, 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně 

- reagovat, přijímat radu i kritiku, 

- dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví. 

Sociální kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních 

konfliktů, 

- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 

Absolventi by měli být schopni: 

- 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 (logické, matematické, 

empirické, 

- heuristické) a myšlenkové operace, 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně 

pracovat s informacemi 

Absolventi by měli umět: 

- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií, 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, 

- učit se používat nový aplikační software, 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, 

- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií. 

Aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů 

Absolventi by měli umět: 

- správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru, 

- využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, 

schémata 

- apod.) reálných situací a používat je pro řešení, 

- správně používat a převádět jednotky. 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- orientace v masových médiích, jejich využití a kritické hodnocen 

- dovednost jednat s lidmi, schopnost diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledání kompromisních řešení 

- ochota angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch 

lidí 

- v jiných zemích a na jiných kontinentech 

- úcta k materiálním a duchovním hodnotám, dobrému životnímu prostředí a snaha je 

chránit 

- a zachovat pro budoucí generace 

Cílem je: 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 
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- společnost – její různí členové a společenské skupiny, kultura, náboženství 

- historický vývoj (především v 19. a 20. století) 

- stát, politický systém, politika, soudobý svět 

- masová média 

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita 

Člověk a životní prostředí 

Cíl: rozvoj klíčových kompetencí 

- schopnost a zájem učit se poznávat svět a lépe mu rozumět 

- dovednost efektivně pracovat s informacemi, tj. umět informace získávat a kriticky je 

- vyhodnocovat 

Obsah: 

- základy obecné ekologie 

Informační a komunikační technologie: 

Cíl: rozvoj klíčových kompetencí 

- schopnost pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky 

Mezipředmětové vztahy 

- dějepis 

- informační technologie 

- ekonomika 

- český jazyk a literatura 

- občanská nauka 
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3.8.3 Učební osnovy 

Ročník: 1./2.     

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 
- vymezí objekt studia geografie 
- rozdělí geografii jako vědu 
- zhodnotí význam geografie pro 

společnost 

1. Úvod do geografie 
 - předmět studia 
 - dílčí a příbuzné vědy 
 - krajinná sféra 

Člověk a životní prostředí 
- kulturní krajina 
 

 

 
- vysvětlí rozdíl mezi kontinentem a 

světadílem 
- objasní pojmy vyspělý Sever a 

nerozvinutý Jih 
- rozdělí svět na tři hospodářské 

makroregiony 
- uvede význam jádrových oblastí 
- vysvětlí pojem HDP 
- rozlišuje primární, sekundární, 

terciérní a kvarterní sektor 
- rozdělí svět z politického hlediska dle 

zvolených hledisek 

 
 2. Hospodářské a politické  
 členění světa  

- světadíly a kontinenty 
- vyspělý Sever a chudý Jih 
- jádrové a periferní oblasti 
- hospodářské makroregiony světa 
- HDP, členění na sektory 
- politická mapa světa 

 
 
Člověk a svět práce 
 
Občan v demokratické 
společnosti 
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- prezentuje přírodní podmínky 

amerického kontinentu 
- vymezí jednotlivé regiony 
- uvede důležité historické mezníky 

pro vývoj a složení obyvatelstva 
- vyhledá potřebné informace 

v tematických mapách 
- posoudí vliv přírodních podmínek na 

ekonomiku Ameriky 
- prezentuje turistické zajímavosti 

z amerických států 
- provede srovnání ekonomik USA a 

Kanady 
- charakterizuje hospodářství Mexika 
- zhodnotí úroveň ekonomik 

ostrovních států Střední Ameriky 
- srovná ekonomickou situaci Brazílie a 

Argentiny 
- charakterizuje hospodářství 

ostatních států Jižní Ameriky 

 
 3. Severoamerický hospodářský 
 makroregion a jeho hlavní 
 zájmová sféra 
  
 Americký kontinent 

- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo a sídla 
- Angloamerika a Latinská Amerika 

Severní Amerika 
- charakteristika ekonomiky USA 
- charakteristika ekonomiky 

Kanady 
 

Střední Amerika 
- charakteristika hospodářství 

Mexika a ostatních pevninských 
států Střední Amerika 

- ostrovní státy Střední Ameriky 
 

Jižní Amerika 
ekonomická charakteristika Brazílie 
Andské státy 
Laplatské státy 
Karibské státy  

 
 
 
 
Člověk a svět práce 
 
 
 
Člověk a životní prostředí 
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Žák 
- prezentuje přírodní podmínky Asie 
- charakterizuje politický a ekonomický 

vývoj oblastí Asie 
- posoudí vliv přírodních podmínek na 

ekonomiky asijských států 
- charakterizuje japonský ekonomický 

systém 
- srovná ekonomickou a politickou 

situaci korejských států 
- uvede důležité historické události pro 

vývoj hospodářství Číny 
- charakterizuje ekonomickou situaci 

v Číně a Mongolsku 
- vysvětlí vliv politického vývoje na 

současnou strukturu obyvatelstva na 
náboženství a hospodářství zemí 
jihovýchodní Asie 

- srovná ekonomickou situaci státu 
jihovýchodní Asie 

- uvede důležité historické události pro 
vývoj hospodářství, národnostního a 
náboženského složeni indického 
subkontinentu 

- srovná hospodářství státu indického 
subkontinentu 

 
 

 
 4. Východoasijský hospodářský 
 makroregion a jeho hlavní  
 zájmová sféra 
 - přírodní podmínky 
 - politický a ekonomický vývoj  
 regionů 
  
Japonsko a Korea 

- ekonomika Japonska a korejských 
států 

 
Čína a Mongolsko 

- historický vývoj Číny 
- obyvatelstvo 
- ekonomická situace Číny a 

Mongolska 
 

Státy jihovýchodní Asie 
- obyvatelstvo a politický vývoj 
- ekonomická charakteristika státu 

jihovýchodní Asie 
 

Indický subkontinent 
- historický vývoj 
- národnostní a náboženské 

složení 
- demografická situace 
- hospodářství států Jižní Asie 
 

 
Občan v demokratické 
společnosti 
Člověk a životní prostředí 
Člověk a svět práce 
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Státy jihozápadní Asie 
- středomořské státy 
- státy perského zálivu 
- státy Střední Asie 
- jejich náboženské a ekonomické 

zvláštnosti jejich historický vývoj 
- obyvatelstvo 
- přírodní poměry regionů 

Žák 
- vymezí australský kontinent a oblast 

Oceánie 
- posoudí vliv přír. podmínek na 

hospodářství Austrálie a Oceánie 
- porovná strukturu obyvatelstva 

Austrálie a Nového Zélandu s ostrovů 
v Oceánii 

- srovná hospodářství Austrálie a 
Nového Zélandu 

- prezentuje místa cestovního ruchu 
ve světadílu 

- pracuje s mapami a odbornou 
literaturou 

 
 5. Zájmová oblast  
 východoasijského  
 hospodářského makroregionu 
 
Austrálie a Oceánie 

- vymezení regionů 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo 
- ekonomická charakteristika 

regionu 
 

Člověk a svět práce 
Člověk a životní prostředí 
 
Ekonomika 

 

 Žák 
- posoudí vliv přírodních podmínek na 

hospodářství afrického kontinentu 
- charakterizuje strukturu obyvatelstva 
- vymezí subsaharskou a černou Afriku 
- srovná hospodářství států ležících při 

Středozemním moři nebo na Sahaře 

 6. Afrika kontinent kontrastů 
 - přírodní podmínky 
 - obyvatelstvo 

 
Bílá Afrika 

- historický vývoj regionu 
- ekonomika severní a saharské 

Afriky 

  
Člověk a svět práce 
 
 
 
 
Občan v demokratické 
společnosti 
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- charakterizuje hospodářství států 
v černé Africe 

- objasní výjimečné ekonomické 
postavení JAR v Africe 

- prezentuje zajímavá africká místa 
cestovního ruchu 

  

 
Černá Afrika 

- vývoj regionu 
- ekonomická a sociální situace 

států centrální Afriky a 
Jihoafrické republiky 

 

 
 Ročník: 2./1. 

 
Žák 

- charakterizuje přírodní podmínky 
Evropy 

- vyhledá informace o struktuře 
obyvatelstva a náboženství Evropy 

- vymezí geografickou polohu 
jednotlivých regionů Evropy 

- posoudí vliv přírodních podmínek na 
hospodářství vymezených regionů 

- srovná hospodářství spojeného 
království, Francie a Beneluxu 

- diskutuje o současných problémech 
v západní Evropě 

- prezentuje místa cestovního ruchu 
států západní Evropy 

- srovná ekonomickou situaci vyspělých 
států severní Evropy a pobaltských 
států 

 
1. Evropský hospodářský  

 makroregion 
- přírodní poměry 
- obyvatelstvo 
- vymezení regionů 
 

Západní Evropa 
- hospodářství států západní Evropy 
- postavení VB a Francie v současném 

světě a jejich politický systém 
- současné problémy v západní Evropě 

(Ira, národnostní struktura v Belgii 
- cestovní ruch 

Severní Evropa 
- ekonomika států severní Evropy 

Jihozápadní Evropa 
- politické poměry a současné 

problémy 
- ekonomika státu 

 
 
 
 
 
EGS – výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 
 
 
 
 
MKV – multikulturní výchova 
 
 
 
 
EV – environmentální výchova 
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- objasní vývoj severní Evropy a jeho 
současného postavení včetně 
obyvatelstva 

- diskutuje o současných problémech 
v jihozápadní Evropě (ETA, Katalánsko, 
italská mafie) 

- charakterizuje nejmenší evropské 
státy a prezentuje jejich turistické 
zajímavosti 

- diskutuje o současných problémech a 
jejich kořenech v jihozápadní Evropě 

- charakterizuje hospodářství 
balkánských a černomořských států 

- charakterizuje hospodářskou situaci 
jadranských států s ohledem na 
historický vývoj po roce 1989 

- srovná politický a hospodářský vývoj 
v západní a východní části střední 
Evropy 

- charakterizuje ekonomickou situaci 
Německa a alpských států 

- charakterizuje hospodářství 
východních zemí střední Evropy 

- prezentuje středoevropská místa 
cestovního ruchu 

 
 
 

- vysvětli význam EÚ 
- uvede orgány EÚ 

- cestovní ruch 
 

Evropské ministáty 
- Andora, Monako, San Marino, 

Vatikán, Malta, Lichtenštejnsko, 
Gibraltar 

- cestovní ruch a ekonomika 
 

Jihovýchodní Evropa 
- ekonomika černomořských států a 

států bývalé Jugoslávie 
- kořeny současných problémů 
- poválečný vývoj Balkánu 
 

Střední Evropa 
- historický a ekonomický vývoj 
- ekonomika Německa a alpských zemí 
- státní zřízení a správní členění výše 

uvedených zemí 
- politický a hospodářský vývoj 

transformujících se zemí střední 
Evropy 

- ekonomická charakteristika 
postkomunistických zemí střední 
Evropy 

- cestovní ruch 
 
Evropská unie 

- EÚ význam, orgány EÚ, vznik  
- další evropské integrace 
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- objasní vznik dalších evropských 
integrací 

 

Žák 
- vyhledá informace o vzniku a členění 

SNS 
- charakterizuje ekonomickou situace 

Ruské federace 
 

 
- posoudí vliv přírodních poměrů na 
- hospodářství ČR  
- vysvětlí přirozený a územní  

 pohyb obyvatelstva  
- uvede průmyslové oblasti s ohledem 

na zastoupení jednotlivých odvětví 
průmyslu 

- posoudí vliv přírodních faktorů na 
zemědělství 

 
2. Ruská federace 

- přírodní poměry 
- historický vývoj a státní zřízení 
- ekonomická charakteristika  

 
 

3. Česká republika 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo a sídla 
- česká ekonomika ve 

20.století 
- úloha průmyslu a zemědělství 

v české ekonomice 
- tercier a kvarter ČR 
- regiony ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a životní prostředí 
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- vymezí jednotlivé regiony ČR 
- prezentuje místní region z hlediska 

přírodních podmínek, hospodářství, 
cestovního ruchu 

- uvede základní charakteristiku 
demografického vývoje 

- uvede příklad sídelních aglomerací, 
konurbací a megalopolí 

- diskutuje o problémech života 
- uvede příklady sídelních nakupení ve 

světě 
- diskutuje o problémech života na 

venkově 
- charakterizuje náboženskou a 

jazykovou rozmanitost světa 
- diskutuje o sociálních problémech 

rozvojových států 
- posoudí vliv geografické polohy na 

hospodářský rozvoj 
- zhodnotí úlohu přírodních faktorů na 

zemědělství 
- charakterizuje surovinové zdroje 
- diskutuje o využití alternativních 

zdrojů energie 
- charakterizuje územní a odvětvovou 

strukturu průmyslu 
- srovná zastoupení sektoru služeb 

v národních ekonomikách 
- prezentuje hlavní oblasti cestovního 

ruchu ve světě 

- Středočeský kraj 
Příbramsko 

 
 

4. Globální geografické aspekty  
světového hospodářství  
  

Sociální problémy lidstva 
- charakteristika demografického 

vývoje 
- nerovnoměrné rozmístění 

obyvatel 
- sídelní aglomerace, konurbace, 

megalopolis 
- městské a venkovské osídlení 
- jazyková a náboženská 

rozmanitost 
- sociální problémy 
 

Člověk a příroda 
- životní prostředí 
- porušování ekologické 

rovnováhy 
- přírodní a civilizační rizika 
- trvale udržitelný rozvoj 
 

Aplikovaná geografie 
- geografické informační systémy 
- územní plánování 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a životní prostředí 
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- objasní problémy v krizových 
oblastech světa 

- vysvětlí význam geografických 
informačních systémů 

 
 

  
 

 
Informační a komunikační 
technologie: 
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3.9 Základy přírodních věd 

3.9.1 Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět „Základy přírodních věd“ zahrnuje vybrané kapitoly z přírodovědných 

oborů fyzika, chemie, biologie a ekologie. Přírodovědné předměty nejsou pro studenty naší 

školy profilující, proto byly pro naší školu zvoleny varianty: C pro fyziku a B pro chemii. Výuka 

předmětu je v průběhu studia rozdělena do dvou časových období. Rozčlenění je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

1. ročník 2 hodiny týdně - FYZIKA 

2. ročník 
 

 3 hodiny týdně – CHEMIE, 
BIOLOGIE 

 

Organizační vymezení 

Základní organizační formou výuky je vyučovací hodina. Výuka probíhá ve třídách. Výuku lze 

příležitostně realizovat také formou projektů, terénních či laboratorních cvičení. Tyto aktivity 

mohou probíhat v odborných pracovnách příslušných předmětů, případně v terénu. V rámci 

vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené dílčí tematické 

oblasti průřezových témat Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce. 

3.9.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 Učitel vede žáky: 

- k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- ke správnému používání odborné terminologie 

- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 

- k nalézání souvislostí 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

- učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a 

vyhodnocují získaná fakta 
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Kompetence komunikativní 

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, 

na diskusi 

- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost sami zhodnotit výsledky své 

práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

Kompetence sociální a personální 

- využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

Kompetence občanské a kulturní povědomí 

- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního 

prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

- učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup 

a časový rozvrh  

Matematické kompetence 

-  učitel klade důraz na logické vztahy mezi probíranými jevy 

- učitel vede žáky k používání pojmů kvantifikujícího charakteru, ke čtení a vytváření 

grafického znázornění a ke správnému používání běžných jednotek 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

- při získávání a zpracovávání informací vede učitel žáky k používání PC a další prostředky 

ICT 

- učitel vytváří situace v nichž musí žák hodnotit různě věrohodné informace a vybírat 

vhodné zdroje 
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Odborné kompetence 

-  Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

- učitel vede žáky k respektování pravidel bezpečnosti práce, k chápání nutnosti ochrany 

zdraví  

- teoretické informace a praktický nácvik vedou k upevnění základních návyků 

umožňujících účinné poskytnutí první pomoci zraněnému  

 Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

- učitel vede žáky k chápání důsledků lidské činnosti na přírodu a z toho plynoucích 

sociálních dopadů 
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3.9.3 Učební osnovy ZPV - Fyzika 

 Ročník: 1. OA 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák: 1 Mechanika     
 - rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 
úlohy na pohyb hmotného bodu 

 - pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný 
po kružnici 

člověk a svět práce 
člověk a životní prostředí   

 - určí síly, které působí na tělesa a 
popíše, jaký druh pohybu tyto síly 
vyvolají 

 - Newtonovy pohybové zákony, síly 
v přírodě, gravitace     

 - určí mechanickou práci a energii při 
pohybu tělesa působením stálé síly  - mechanická práce a energie     
 - vysvětlí na příkladech platnost zákona 
zachování mechanické energie  - posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil     

 - určí výslednici sil působících na těleso  - tlakové síly a tlak v tekutinách     
 - aplikuje Pascalův a Archimédův zákon 
při řešení úloh       

 - vysvětlí význam teplotní roztažnosti 
látek v přírodě a v technické praxi 2 Termika     
 - vysvětlí pojem vnitřní energie 
soustavy(tělesa) a způsoby její změny  - teplota, teplotní roztažnost látek     
 - popíše principy nejdůležitějších 
tepelných motorů 

 - teplo a práce, přeměny vnitřní energie 
tělesa     

 - popíše přeměny skupenství látek a 
jejich význam v přírodě a v technické 
praxi  - tepelné motory     

  
 - struktura pevných látek a kapalin, 
přeměny skupenství     
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 - popíše elektrické pole z hlediska jeho 
působení na bodový elektrický náboj 3 Elektřina a magnetismus     
 - řeší úlohy s elektrickými obvody 
s použitím Ohmova zákona 

 - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 
elektrické pole, kapacita vodiče     

 - popíše princip a použití 
polovodičových součástek s přechodem 
PN 

 - elektrický proud v látkách, zákony 
elektrického proudu, polovodiče     

 - určí magnetickou sílu v magnetickém 
poli vodiče s proudem 

 - magnetické pole, magnetické pole 
elektrického proudu, elektromagnetická 
indukce     

 - popíše princip generování střídavých 
proudů a jejich využití v energetice 

 - vznik střídavého proudu, přenos 
elektrické energie střídavým proudem 
     

 - rozliší základní druhy mechanického 
vlnění a popíše jejich šíření 4 Vlnění a optika     
 - charakterizuje základní vlastnosti 
zvuku  - mechanické kmitání a vlnění     
 - chápe negativní vliv hluku a zná 
způsoby ochrany sluchu  - zvukové vlnění     
 - charakterizuje světlo jeho vlnovou 
délkou a rychlostí v různých prostředích  - světlo a jeho šíření     
 - řeší úlohy na odraz a lom světla  - zrcadla a čočky, oko     
 - řeší úlohy na zobrazení zrcadly a 
čočkami 

 - druhy elektromagnetického záření, 
rentgenové záření     

 - vysvětlí optickou funkci oka a korekci 
jeho vad       

 - popíše význam různých druhů 
elektromagnetického záření 
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 - popíše strukturu elektronového obalu 
atomu z hlediska energie elektronu 5 Fyzika atomu     
 - popíše stavbu atomového jádra a 
charakterizuje základní nukleony  - model atomu, laser     
 - vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 
způsoby ochrany před jaderným zářením  - nukleony, radioaktivita, jaderné záření     
 - popíše princip získávání energie 
v jaderném reaktoru  - jaderná energie a její využití     

 - charakterizuje Slunce jako hvězdu 6 Vesmír     
 - popíše objekty ve sluneční soustavě  - Slunce, planety a jejich pohyb, komety     
 - zná příklady základních typů hvězd  - hvězdy a galaxie     

 

3.9.4 Učební osnovy ZPV - Chemie 

Ročník: 2.OA 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 
 - rozlišuje pojmy těleso a chemická 
látka 
 - dokáže porovnat fyzikální a chemické 
vlastnosti různých látek 
 - popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, 
ion, izotop, nuklid  
 - vysvětlí vznik chemické vazby a 
charakterizuje typy vazeb 

1. Obecná chemie     
- chemické látky a jejich vlastnosti   Člověk a svět práce   

- částicové složení látek, atom, molekula  Člověk a životní prostředí   

- chemická vazba     

- chemické prvky, sloučeniny     

- chemická symbolika     

- periodická soustava prvků     
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 - rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a 
používá je ve správných souvislostech 
 - zná názvy a značky vybraných 
chemických prvků 
 - dokáže zapsat vzorec a název 
jednoduché sloučeniny, umí využívat 
oxidační číslo atomu prvku při 
odvozování vzorců a názvů sloučenin 
 - vysvětlí obecně platné zákonitosti 
vyplývající z periodické soustavy prvků 
 - charakterizuje obecné vlastnosti 
nekovů a kovů 
 - popíše metody oddělování složek ze 
směsí a uvede příklady využití těchto  
metod v praxi 
 - vyjádří složení roztoků různým 
způsobem, připraví roztok 
požadovaného složení 
 - vysvětlí podstatu chemických reakcí a 
dokáže popsat faktory, které ovlivňují 
průběh reakce 
- provádí jednoduché chemické 
výpočty, které lze využít odborné praxi 
 
 

- směsi a roztoky     

- chemické reakce, chemické rovnice     

- výpočty chemie     

      

      

      

      

  2. Anorganická chemie     

- vysvětlí vlastnosti anorganických látek - anorganické látky a jejich vlastnosti     
- tvoří chemické vzorce a názvy 
vybraných anorganických sloučenin  - názvosloví anorganických sloučenin     
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- charakterizuje vybrané prvky a 
anorganické sloučeniny, zhodnotí jejich 
využití v odborné praxi a v běžném 
životě, posoudí je z hlediska vlivu na 
zdraví a životní prostředí 

 - vybrané prvky a anorganické sloučeniny 
v běžném životě a v odborné praxi     

  3. Organická chemie     

- vysvětlí vlastnosti organických látek 
- tvoří vzorce a názvy uhlovodíků a 
jejich derivátů 
- charakterizuje skupiny uhlovodíků, 
vyjmenuje základní zástupce 
jednotlivých skupin, zhodnotí jejich 
využití v odborné praxi a v běžném 
životě 
- charakterizuje vybrané skupiny 
derivátů uhlovodíků, uvede jejich 
významné zástupce, zhodnotí jejich 
využití v odborné praxi a v běžném 
životě 
- rozlišuje paliva, orientuje se 
v chemickém zpracování a 
technologiích výroby 

 
- základní charakteristika organických 
látek  
- názvosloví organických sloučenin 
- uhlovodíky 
- deriváty uhlovodíků 
 energetické zdroje 
 

  

 4. Biochemie     
- vysvětlí pojem biogenní prvky a 
charakterizuje jejich sloučeniny 
- uvede složení, výskyt a funkce 
důležitých přírodních látek 
- vysvětlí podstatu základních 
biochemických procesů 
 

- chemické složení živých organismů 
- sacharidy 
- tuky 
- bílkoviny 
- nukleové kyseliny 
- biokatalyzátory 
- biochemické procesy   
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3.9.5 Učební osnovy ZPV - Biologie 

Ročník: 2.OA 

Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy 

Žák:     

– charakterizuje názory na vznik a vývoj 
života na Zemi 

1) Základy biologie   

– vyjádří vlastními slovy základní 
vlastnosti živých soustav 

– vznik a vývoj života na Zemi   

– popíše buňku, jako základní stavební a 
funkční jednotku života 

– vlastnosti živých soustav   

– vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 
eukariotickou buňkou 

– typy buněk   

– charakterizuje rostlinnou a živočišnou 
buňku a uvede rozdíly 

– rozmanitost organismů a jejich 
charakteristika 

  

– uvede základní skupiny organismů a 
porovná je 

– dědičnost a proměnlivost   

– objasní význam genetiky – biologie člověka   

– popíše stavbu lidského těla vysvětlí 
funkci orgánů a orgánových soustav 

– zdraví a nemoc   

– vysvětlí význam zdravé výživy a uvede 
principy zdravého životního stylu 
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– uvede příklady bakteriálních, virových 
a jiných onemocnění a možnosti prevence 

    

– vysvětlí základní ekologické pojmy 2) Ekologie Člověk a životní prostředí 

– charakterizuje abiotické (sluneční 
záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a 
biotické faktory prostředí (populace, 
společenstva, ekosystémy) 

– základní ekologické pojmy   

– charakterizuje základní vztahy mezi 
organismy ve společenstvu 

– ekologické faktory prostředí   

– uvede příklad potravního řetězce – potravní řetězce   

– popíše podstatu koloběhu látek 
v přírodě z hlediska látkového a 
energetického 

– koloběh látek v přírodě a tok 
energie 

  

– charakterizuje různé typy krajiny a její 
využívání člověkem 

– typy krajiny ZMP: hospodářský zeměpis 

– popíše historii vzájemného ovlivňování 
člověka a přírody 

3) Člověk a životní prostředí Člověk a životní prostředí 

– hodnotí vliv různých činností člověka 
na jednotlivé složky životního prostředí 

– vzájemné vztahy mezi člověkem a 
životním prostředím 

  

– charakterizuje působení životního 
prostředí na člověka a jeho zdraví 

– dopady činností člověka na životní 
prostředí 
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– charakterizuje přírodní zdroje surovin 
a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 
posoudí vliv jejich využívání na prostředí 

– přírodní zdroje energie a surovin ZMP: hospodářský zeměpis 

– popíše způsoby nakládání s odpady – odpady   

– charakterizuje globální problémy na 
Zemi 

– globální problémy   

– uvede základní znečišťující látky 
v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 
informace o aktuální situace 

– ochrana přírody a krajiny   

– uvede příklady chráněných území v ČR 
a v regionu 

– nástroje společnosti na ochranu 
životního prostředí 

ZSV: právo 

– uvede základní ekonomické, právní a 
informační nástroje společnosti na 
ochranu přírody a prostředí 

– zásady udržitelného rozvoje   

– vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci 
environmentálních ekonomických, 
technologických a sociálních přístupů 
k ochraně životního prostředí 

– odpovědnost jedince za ochranu 
přírody a životního prostředí 

  

– zdůvodní odpovědnost každého 
jedince za ochranu přírody, krajiny a 
životního prostředí 

   

– na konkrétním příkladu z občanského 
života a odborné praxe navrhne řešení 
vybraného environmentálního problému 
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3.10 Matematika 

3.10.1 Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět matematika navazuje na předmět matematika na druhém stupni základní 

školy. V prvním až čtvrtém ročníku OA jsou vyučovány 3 hodiny matematiky týdně.  

Obecným cílem matematického vzdělání je vychovat přemýšlivého člověka; matematika je již 

svou podstatou zaměřena na rozvoj dovedností žáků. Řešením matematických úloh se rozvíjí 

samostatné myšlení žáků, stejně tak jejich myšlení logické. Geometrie vede žáky k rozvoji 

prostorové představivosti. Převádění problémů z reálného života na matematické úlohy, 

zobecňování a konkretizace úloh silně rozvíjí abstraktní a exaktní myšlení.  

Výuka je založena především na soustavném řešení úloh a problémů a klade důraz na důkladné 

porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným 

vztahům. Žáci si postupně osvojují vybrané pojmy a algoritmy, terminologii, symboliku a 

způsoby jejich užití. 

V průběhu celého studia se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátor, 

vhodný počítačový software) a používat některé další pomůcky. Rozvíjí své schopnosti 

orientovat se v ostatních vzdělávacích oblastech a vnímat souvislosti mezi nimi. Zdokonalují 

se také v samostatné práci.  

Metody práce jsou zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na 

práci ve skupinách, didaktické hry či počtářské soutěže, s důrazem na činnostní charakter 

učení. 

 

Zařazení průřezových témat 

Člověk a svět práce 

• vedeme žáky k tomu, aby se nevzdávali, snažili se překonat překážky a pracovali tak, aby 

dosáhli svého maxima. 

• při skupinové práci se žáci zdokonalují v interakci s okolím a schopnosti dělat 

kompromisy. Celkově se tím zvyšují jejich organizační schopnosti. 

 

Informační a komunikační technologie 

• při výuce geometrie a grafů funkcí, žáci používají výpočetní techniku jako pomůcku pro 

vizualizaci probírané látky 
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3.11 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení – učitel:  

• uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné 

zatížení žáků v průběhu školního roku 

• seznamuje žáky s učivem živým způsobem, motivuje žáky vhodnými otázkami a 

problémovými úlohami 

• podporuje u žáka rozvoj abstraktního myšlení a logického myšlení, zejména 

zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, 

kvizů, rébusů apod. 

• vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod 

řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů, vycházejících z reálného 

života a praxe 

• podporuje nadané žáky v účasti v matematických soutěžích a ve vzdělávacích 

aktivitách mimo vyučování (korespondenční semináře, přednášky apod.)  

Kompetence k řešení problému – učitel:  

• poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení 

• diskutuje se žáky o ověření správnosti řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb 

• vytváří příležitost k prezentaci řešení problému 

• nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích 

k samostatnému uvažování a řešení problémů 

• podporuje u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh 

• provádí se žáky rozbor problému – tvoří plán jeho řešení, odhaluje výsledky, volí 

správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje správnost výsledku 

Kompetence komunikativní – učitel:  

• užívá a vyžaduje v hodinách kultivované, věcné a srozumitelné vyjadřování, vede žáky 

k osvojování symbolického jazyka matematiky 

• pracuje s grafy, tabulkami, diagramy apod. 

• využívá matematický software 

Kompetence personální a sociální – učitel:  
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• vytváří příležitosti k činnosti ve dvojicích, skupinách, vede žáky k vlastní organizaci 

práce skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny 

• oceňuje projevy úcty k práci druhých 

Kompetence občanské – učitel:  

• podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu 

• vede studenty k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

• vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné ukončení práce 

• pracuje s demonstračními modely a učí žáky některé modely vyrábět 

• pracuje s pravítkem a kružítkem a vede studenty k přesnému rýsování 

Kompetence matematické: 

• provádí reálný odhad výsledku zadané úlohy 

• správně používá a převádí běžné jednotky 

• nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů 

• aplikuje znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i 

prostoru 
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3.12 Učební osnovy 

Ročník: 1. OA 3 vyučovací hodiny/týden   

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- řeší praktické úlohy s využitím 

procentového počtu 

- rozezná v praxi přímou a 

nepřímou úměru 

- užívá trojčlenku 

Shrnutí a prohloubení učiva ze ZŠ 

- procentový a úrokový počet 

- shrnutí poznatků o poměrech a úměrách 

- trojčlenka 

- práce s kalkulátory 

- odhady a zaokrouhlování 

Statistika, Účetnictví  

- provádí aritmetické operace 

v množině reálných čísel 

- používá různé zápisy reálného 

čísla 

- používá absolutní hodnotu, 

zapíše a znázorní interval, 

provádí operace s intervaly 

(sjednocení, průnik) 

Operace s čísly a výrazy 

- číselné obory – reálná čísla a jejich vlastnosti 

- absolutní hodnota reálného čísla 

- intervaly jako číselné množiny 

- mocniny – s exponentem přirozeným, celým a 

racionálním, odmocniny 

- výrazy s proměnnými 
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- provádí operace s mocninami a 

odmocninami 

- provádí operace s mnohočleny 

(sčítání, odečítání, násobení, 

dělení), lomenými výrazy, výrazy 

obsahujícími mocniny a 

odmocniny 

řeší lineární a kvadratické rovnice 

a jejich soustavy, lineární a 

kvadratické nerovnice 

- třídí úpravy rovnic na  

ekvivalentní a neekvivalentní 

- převádí jednoduché reálné 

situace do matematických 

struktur, pracuje s matematickým 

modelem a výsledek vyhodnotí 

vzhledem k realitě 

 

Řešení rovnic a nerovnic 

- lineární rovnice a nerovnice 

- kvadratická rovnice a nerovnice 

- rovnice a nerovnice v součinovém tvaru 

- rovnice a nerovnice v podílovém tvaru 

- rovnice s absolutní hodnotou 

- rovnice s odmocninou 

- rovnice řešené pomocí substituce 

- soustavy lineárních rovnic pro 3 neznámé 

- vyjádření neznámé ze vzorce 

Základy přírodních věd 

- blok fyzika, blok chemie 

- úpravy vzorců, výpočty ze vzorců 
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Ročník: 2. OA 3 vyučovací hodiny/týden   

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy 
Poznámky 

- řeší úlohy na polohové i metrické 

vlastnosti rovinných útvarů 

- užívá věty o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníku 

v početních i konstrukčních 

úlohách 

- rozlišuje základní druhy rovinných 

obrazců, 

určí jejich obvod a obsah 

Planimetrie 

- základní planimetrické pojmy, polohové a 

metrické vlastnosti mezi nimi 

- shodnost a podobnost trojúhelníků 

- Euklidovy věty 

- množiny bodů dané vlastnosti 

- shodná a podobná zobrazení 

- rovinné obrazce 

PT – Informační a komunikační 

technologie 
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- rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, 

načrtne jejich grafy a určí jejich 

vlastnosti 

- aplikuje poznatky o funkcích při 

úpravách výrazů a rovnic 

- pracuje s matematickým 

modelem reálných situací a 

výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě 

- určí průsečíky grafu funkce 

s osami souřadnic 

- určí hodnoty proměnné pro dané 

funkční hodnoty 

Funkce 

- základní pojmy – pojem funkce, definiční 

obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti 

funkcí 

- lineární funkce 

- lineární lomená funkce 

- kvadratická funkce 

- exponenciální a logaritmické funkce, 

logaritmus 

 

PT – Informační a komunikační 

technologie 

 

- znázorní goniometrické funkce 

v oboru reálných čísel, používá 

jejich vlastností a vztahů při řešení 

jednoduchých goniometrických 

rovnic i k řešení rovinných i 

prostorových útvarů 

Goniometrie a trigonometrie 

- orientovaný úhel, goniometrické funkce 

ostrého a obecného úhlu, řešení pravoúhlého 

trojúhelníku, věta sinová a kosinová, řešení 

obecného trojúhelníku 

- goniometrické rovnice 

 

Přírodovědný základ 

- Vlnění a optika 
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Ročník: 3. OA 3 vyučovací hodiny / týden   

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- určuje vzájemnou polohu dvou 

přímek, přímky a roviny, dvou 

rovin, odchylku dvou přímek, 

přímky a roviny, dvou rovin, 

vzdálenost bodu od roviny 

- určuje povrch a objem 

základních těles s využitím 

funkčních vztahů a trigonometrie 

Stereometrie 

- základní polohové a metrické vlastnosti 

v prostoru 

 

- tělesa 

- výpočet povrchu a objemu těles 

  

- provádí operace s vektory 

(součet vektorů, násobení 

vektorů reálným číslem, skalární 

součin vektorů, velikost úhlu 

dvou vektorů) 

- řeší analyticky polohové a 

metrické vztahy bodů a přímek 

- využívá různá analytická 

vyjádření přímky 

Analytická geometrie v rovině 

- vektory 

- přímka a její analytické vyjádření 
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- užívá vztahy pro počet variací, 

permutací a kombinací bez 

opakování a variací s opakováním 

- počítá s faktoriály a 

kombinačními čísly 

- určí pravděpodobnost 

náhodného jevu 

kombinatorickým postupem 

Kombinatorika a pravděpodobnost  

- variace, permutace a kombinace bez opakování 

- variace s opakováním 

- náhodný jev a jeho pravděpodobnost, 

nezávislost jevů 

 

Statistika  

Ročník: 4. OA 3 vyučovací hodiny / týden   

- vysvětlí posloupnost jako 

zvláštní případ funkce 

- určí posloupnost: vzorcem pro 

n-tý člen, výčtem prvků, graficky 

- rozliší aritmetickou a 

geometrickou posloupnost 

- provádí výpočty jednoduchých 

finančních záležitostí a orientuje 

se v základních pojmech finanční 

matematiky 

Posloupnosti a jejich využití 

- aritmetická a geometrická posloupnost 

 

- finanční matematika 

Statistika 

Ekonomická cvičení 

 - bankovní služby – počítání úroků 
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- upevní získané znalosti a 

dovednosti 

 

Operace s čísly 

Číselné a algebraické výrazy 

Funkce, Rovnice a nerovnice 

Goniometrie a trigonometrie 

Planimetrie, Stereometrie 

Analytická geometrie 

Kombinatorika a pravděpodobnost 
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3.13 Tělesná výchova 

3.13.1 Charakteristika předmětu 

V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, 

k ovládnutí a využívání různého sportovního náčiní a nářadí, k seznámení s návody pro 

pohybovou prevenci či korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení, stejně jako 

pro zdravý rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se uplatňovat osvojené pohybové 

dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné sociální role, které 

vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, rychlé rozhodování, 

organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti za zdraví své i svých spolužáků.  

Hlavně však tělesná výchova umožňuje žákům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti 

i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i u jiných a aktivně je 

využívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede proto žáky od spontánního pohybu k řízené pohybové 

činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové 

aktivitě. 

Součástí vzdělávacího obsahu předmětu tělesná výchova je část vzdělávacího obsahu oblasti 

Člověk a zdraví. Jednotlivé tematické okruhy této oblasti přináší žákům podněty pro 

ovlivňování zdraví, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Žáci si osvojují dovednosti, 

které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví 

vlastní i zdraví jiných. Žáci se učí chápat svou zdatnost, dobrý fyzický vzhled i duševní pohodu 

jako významný předpoklad výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. 

Ve všech ročnících jsou zařazeny dvě hodiny tělesné výchovy týdně. Předmět tělesná výchova 

tvoří pouze základ pro vzdělávání v dané oblasti. Aby si mohli žáci pohybové dovednosti 

upevnit a ověřit si jejich účinnost, je potřeba nabízet i další formy pohybových činností 

(volitelné a nepovinné předměty, sportovní kroužky, cvičení v hodinách jiných předmětů ap.) 

a vytvářet pro žáky dostatečný pohybový program.  

Organizace tělesné výchovy: 

a) klasická hodina tělesné výchovy na stadionu nebo v tělocvičně 

b) lyžařský kurz 

c) plavání 

d) bruslení 

e) cyklistika 
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f) sportovní kurzy. 

V hodinách tělesné výchovy jsou žáci rozděleni do skupin na dívky a chlapce. V rámci 

vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené tematické 

oblasti průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, 

Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova. 

3.13.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

vedeme žáky k tomu, aby si osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali svůj pohybový 

projev i správné držení těla a postupně usilovali o optimální rozvoj zdravotně orientované 

zdatnosti 

Kompetence k řešení problému 

podporujeme žáky, aby kladně prožívali osvojované pohybové činnosti a využívali je s pomocí 

dospělých nebo samostatně jako prostředek k překonávání aktuálních negativních tělesných 

či duševních stavů 

Kompetence komunikativní 

vedeme žáky ke vhodné komunikaci při sportovních utkáních, k přátelské atmosféře, snažíme 

se odbourávat rivalitu a nepřátelské postoje 

Kompetence sociální a personální 

vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali význam sociálních vztahů a rolí ve sportu a jiných 

pohybových aktivitách a uměli je využít pro hodnotné pohybové vyžití i pro vzájemné přátelské 

vztahy 

Kompetence pracovní 

usilujeme o to, aby se žáci orientovali v základních otázkách vlivu pohybové aktivity na zdraví 

a práceschopnost člověka, v problematice zjišťování potřebných ukazatelů zdatnosti a 

pohyblivosti a uměli své poznatky využít při začleňování pohybu do denního režimu, 

učíme žáky zvládat základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění 

zdravotně vhodné a bezpečné sportovní či jiné pohybové nebo pracovní činnosti ve známém i 

méně známém prostředí 
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3.13.3 Učební osnovy 

1. a 2. ročník  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

žák zvládá základní přípravu organismu 
před pohybovou aktivitou 

příprava ke sportovnímu výkonu – 
příprava organismu ,zdravotně zaměřené 
činnosti     

zná protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 

    

  

podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu 

   

  

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

cvičení během dne, rytmické a kondiční 
formy aerobic, základy estetického 
pohybu 

 

  

 seznámí se s aerobikem a kondičním 
cvičením s hudbou (dívky) 

   

  

dbá na správné držení těla při různých 
činnostech i provádění cviků, projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti  

   

  

dbá na správné dýchání      

zná kompenzační a relaxační cviky       

uplatňuje zásady pohybové hygieny      

dodržuje pravidla bezpečnosti při 
sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě, ve vodě 

bezpečnost při sportování  pobyt v přírodě na 
zahajovacím kurzu 
na Častoboři 

ČŽP 
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zná a užívá základní tělocvičné pojmy – 
názvy pohybových činností, tělocvičného 
nářadí a náčiní 

tělocvičné pojmy - komunikace v Tv 

    

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží        

rozumí povelům pořadových cvičení a 
správně na ně reaguje  

  

    

adekvátně reaguje v situaci úrazu 
spolužáka 

praktický nácvik první pomoci 

OvDS   

spolupracuje při týmových pohybových 
činnostech, vytváří varianty osvojených 
pohybových her, umí organizovat 
nenáročné pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni skupiny 

florbal, softbal, stolní tenis, frisbee 

  

tělocvična, hřiště 

uvědomuje si význam sportovních her 
pro rozvoj dovednosti a herního myšlení, 
zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
a umí je využít ve hře, zná cviky na 
zdokonalení herní obratnosti, vytrvalosti 
a pohotovosti 

sportovní hry: basketbal, fotbal, házená, 
volejbal 

  

tělocvična, hřiště 

dokáže rozlišit zjevné přestupky proti 
pravidlům, adekvátně na ně reaguje, zná 
základní pravidla sportovních her a řídí 
se jimi, uplatňuje zásady fair play 

základní pravidla sportovních her  

  

zvládne cvičení na žíněnce – napojované 
kotouly, kotouly vpřed a vzad s různým 
zakončením, kotoul letmo, stoj na hlavě 
apod., přemet stranou 

gymnastika-cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly  

  tělocvična 
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provádí na hrazdě výmyk, přešvihy       

dovede roznožku, příp. skrčku přes 
nářadí odpovídající výšky 

      

zdokonaluje se ve cvičení na ostatním 
nářadí – kruhy, žebřiny, lavičky apod. 

      

dívky provádí jednoduché vazby na 
kladině 

      

zvládá záchranu a dopomoc při cvičení       

bruslení: zvládá jízdu vpřed i vzad, 
základní obraty a zastavení 

jízda vpřed, vzad, obraty, zastavení, zimní 
hokej, základy krasobruslení 

  

zimní stadion 
Sedlčany 

umí lyžovat na sjezdových lyžích, na 
běžkách, příp. jezdit na snowboardu, 
dokáže se bezpečně pohybovat zimní 
horskou krajinou, zvládne jízdu na 
lyžařském vleku 

lyžování, snowboarding, bruslení - 
běžecké lyžování, lyžařská turistika, 
sjezdové lyžování nebo jízda na 
snowboardu, bezpečnost pohybu v zimní 
horské krajině, jízda na vleku  

ČŽP 
lyžařský kurz v 1. 
ročníku a kvintě 

zvládá techniku šplhu na tyči příp. laně Šplh na tyči, laně – 3 m   tělocvična 

zdokonaluje se v plavání, ovládá 
záchranu tonoucího 

plavání – zdokonalování osvojených 
plaveckých technik (další plavecká 
technika); skoky do vody; dopomoc 
unavenému plavci, záchrana tonoucího 

 
plavecký bazén 
Smilovice 

zná techniku a taktiku při běhu – sprintu, 
vytrvalostního běhu, při běhu terénem 
s překážkami, umí skákat do dálky a do 
výšky 

atletika- sprint 100 m, 400 m, 
vytrvalostní běh 800 m, 1500 m, skok do 
dálky, skok do výšky (flop),vrh koulí, 
rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

  

atletický stadion 
Taverny 
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zná techniku vrhu koulí vrh koulí     

zná princip štafetového běhu štafetová předávka     
účastní se atletických závodů.      

      

Rozvoj pozitivního vztahu k trávení 
volného času aktivním sportováním 
v přírodě 

Ve 2. ročníku jsou sportovní kurzy: 
Univerzální kurz – sjíždění vody na 
raftech a kánoích, cyklistika, míčové hry, 
in-line brusle 

OvDS 

Rožmberk 

Vodácký kurz – zdokonalení techniky při 
sjíždění divoké vody 

 sjíždění řeky 
Vltavy příp. jiné 
řeky 

Kurz windsurfingu a míčových her – 
zvládnutí techniky jízdy na surfu, 
volejbal, fotbal, petangue, frisbee, 
orientační běh 

 

Lipno 

Kurz vysokohorské turistiky – pěší túry 
vysokohorským prostředím 

ČŽP 
Krkonoše 

     

 

 

 

 

 

 

 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

161 

 

 

3. a 4. ročník  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

žák zvládá základní přípravu organismu 
před pohybovou aktivitou 

příprava ke sportovnímu výkonu – 
příprava organismu, zdravotně zaměřené 
činnosti 

    

zná protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 

    

  

podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu 

  ČSP 

  

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

cvičení během dne, rytmické a kondiční 
formy aerobic, základy estetického 
pohybu 

 

  

 seznámí se s aerobikem a kondičním 
cvičením s hudbou (dívky) 

    

  

dbá na správné držení těla při různých 
činnostech i provádění cviků, projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti  

    

  

dbá na správné dýchání       

zná kompenzační a relaxační cviky        

uplatňuje zásady pohybové hygieny       

dodržuje pravidla bezpečnosti při 
sportování v tělocvičně, na hřišti, 
v přírodě, ve vodě 

bezpečnost při sportování OvDS   

ČŽP 
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zná a užívá základní tělocvičné pojmy – 
názvy pohybových činností, tělocvičného 
nářadí a náčiní 

tělocvičné pojmy - komunikace v Tv 

    

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží        

rozumí povelům pořadových cvičení a 
správně na ně reaguje  

  

    

adekvátně reaguje v situaci úrazu 
spolužáka 

praktický nácvik první pomoci 

   

spolupracuje při týmových pohybových 
činnostech, vytváří varianty osvojených 
pohybových her, umí organizovat 
nenáročné pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni skupiny 

florbal, softbal, stolní tenis, frisbee 

  

tělocvična, hřiště 

uvědomuje si význam sportovních her 
pro rozvoj dovednosti a herního myšlení, 
zvládá základní herní činnosti jednotlivce 
a umí je využít ve hře, zná cviky na 
zdokonalení herní obratnosti, vytrvalosti 
a pohotovosti 

sportovní hry: basketbal, fotbal, házená, 
volejbal 

  

tělocvična, hřiště 

dokáže rozlišit zjevné přestupky proti 
pravidlům, adekvátně na ně reaguje, zná 
základní pravidla sportovních her a řídí 
se jimi, uplatňuje zásady fair play 

základní pravidla sportovních her OvDS 

  

zvládne cvičení na žíněnce – napojované 
kotouly, kotouly vpřed a vzad s různým 
zakončením, kotoul letmo, stoj na hlavě 
apod., přemet stranou 

gymnastika-cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení a úpoly  

  tělocvična 
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provádí na hrazdě výmyk, přešvihy       

dovede roznožku, příp. skrčku přes 
nářadí odpovídající výšky 

      

zdokonaluje se ve cvičení na ostatním 
nářadí – kruhy, žebřiny, lavičky apod. 

      

dívky provádí jednoduché vazby na 
kladině 

      

zvládá záchranu a dopomoc při cvičení       

bruslení: zvládá jízdu vpřed i vzad, 
základní obraty a zastavení 

jízda vpřed, vzad, obraty, zastavení, zimní 
hokej, základy krasobruslení 

  

zimní stadion 
Sedlčany 

zdokonalení lyžařské techniky lyžování, snowboarding ČŽP 
výběrový lyžařský 
kurz v Dolomitech 

zvládá techniku šplhu na tyči příp. laně Šplh na tyči, laně – 3 m   tělocvična 

zdokonaluje se v plavání, ovládá 
záchranu tonoucího 

plavání – zdokonalování osvojených 
plaveckých technik (další plavecká 
technika); skoky do vody; dopomoc 
unavenému plavci, záchrana tonoucího 

 
plavecký bazén 
Smilovice 

zná techniku a taktiku při běhu – sprintu, 
vytrvalostního běhu, při běhu terénem 
s překážkami, umí skákat do dálky a do 
výšky 

atletika- sprint 100 m, 400 m, 
vytrvalostní běh 800 m, 1500 m, skok do 
dálky, skok do výšky (flop),vrh koulí, 
rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 

  
  
  
  

atletický stadion 
Taverny 

zná techniku vrhu koulí vrh koulí   

zná princip štafetového běhu štafetová předávka   

účastní se atletických závodů.    
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3.14  Ekonomika 

3.14.1 Charakteristika předmětu 

Předmět ekonomika: 

- vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, 

- s ostatními ekonomickými předměty (účetnictví, právo) je základem odborného vzdělání, 

- učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat 

hospodárně a v souladu s etikou podnikání, 

- předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, prodejní 

činnosti, financování podniku, finančním trhu, hospodářské politice a místě národního 

hospodářství ve světové ekonomice, 

- učí žáky základním ekonomickým dovednostem, které pak využívají v praxi, 

- učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování 

- jednoduchých samostatných úkolů. 

Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich 

mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost 

dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury. 

Organizace výuky 

 V prvním, druhém a čtvrtém ročníku jsou zařazeny tři hodiny ekonomiky týdně. Ve třetím 

ročníku jsou čtyři hodiny. 

3.14.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Komunikativní kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a 

chování v různých situacích, 

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

psaných a vhodně se prezentovat, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně, 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 

názory druhých, 
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- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 

- snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

- (přednášek, diskusí, porad apod.). 

Personální kompetence 

tzn. aby absolventi byli schopni: 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 

- využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na 

ně 

- reagovat, přijímat radu i kritiku, 

- dále se vzdělávat. 

Sociální kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 

- přijímat a odpovědně 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 k předcházení osobních konfliktů. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Absolventi by měli: 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, 

- mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a 

možnostech 

- profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými 

- předpoklady; být připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám, 

- dokázat získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat 

poradenských a zprostředkovatelských služeb, 

- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

166 

 

- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 

- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských 

- aktivit. 

Občanské kompetence 

Předmět ekonomika rozvíjí zejména: 

- odpovědné, samostatné, aktivní, iniciativní jednání, 

- dodržování zákonů a pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí, 

- jednání v souladu s morálními principy, uplatňování demokratického přístupu, 

- zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě, 

- chápání významu životního prostředí.
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3.14.3 Učební osnovy 

Ročník: 1.OA    

Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
-  na příkladech z běžného života 
aplikuje základní pojmy, např. 
obětovaná příležitost, 
rovnovážná cena;  
- vysvětlí vznik tržní rovnováhy, 
důsledky působení trhu a úlohu 
zisku 

 
1. Podstata fungování tržní ekonomiky  
- potřeby a jejich uspokojování, vzácnost, 
obětovaná příležitost, racionální chování  
- výrobní faktory, ekonomický koloběh  
- podstata tržní ekonomiky (nabídka, poptávka, 
tržní rovnováha) 
 
 

 
 
Člověk a svět práce 
 
 
 

 
 
 
Práce se 
statistickou 
ročenkou 
 
 

- zpracuje jednoduchý 
podnikatelský záměr;  
- pracuje s právními předpisy a 
rejstříky nebo výňatky z nich 
(např. občanským zákoníkem, 
živnostenským rejstříkem, 
obchodním rejstříkem);  
- na příkladu ukáže postup 
založení živnosti (a obchodní 
korporace), včetně odlišností 
druhů živností a obchodních 
společností; 

2. Právní úprava podnikání  
- podnikatelský záměr  
- živnost  
- právní formy obchodních korporací 
 - založení/zahájení podnikání  
- ukončení podnikání  
- neziskové subjekty 
 

 
Právo 
Člověk a svět práce 

Práce 
s živnostenským 
zákonem, se 
zákonem o 
obchodních 
korporacích 
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-zařadí příklady majetku do 
jednotlivých složek oběžného 
majetku;  
- vysvětlí na příkladu postup 
pořízení materiálu včetně výběru 
vhodného dodavatele;  
- provádí základní propočty 
spotřeby materiálu a 
optimalizace zásob a nákupu, 
komentuje výsledky;  
- zpracuje poptávku a 
objednávku na počítači včetně 
případné stylizace; 

3. Oběžný majetek  
- oběžný majetek, členění, pořízení, skladování, 
obrat zásob, spotřeba materiálu, optimalizace 
zásob a nákupu  
- oceňování zásob, účtování zásob, fakturace 
 - komunikace při nákupu materiálu 

 
 
 
 
Účetnictví 
Člověk a životní prostředí 

 
 
 
 
 

- rozliší oběžný a dlouhodobý 
majetek a jejich základní druhy; 
 - provádí běžné výpočty 
 – odpisů, kapacity a jejího 
využití, efektivnosti investic a 
komentuje výsledky;  
- vede evidenci dlouhodobého 
majetku,  

4. Dlouhodobý majetek  
- dlouhodobý majetek, členění, opotřebení, 
odpisy, kapacita  
- pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 
 - oceňování a účtování dlouhodobého majetku 

 
 
Účetnictví 
Člověk a životní prostředí 
Člověk a svět práce 

 
 
Rozvoj finanční 
gramotnosti 

- popíše, jak hledat vhodné 
zaměstnání a jak se o něj 
ucházet;  
- popíše, jak zaměstnavatel 
vybírá zaměstnance;  
- připraví se na přijímací pohovor 
v českém i v cizím jazyce;  

5. Lidské zdroje  
- hledání zaměstnání  
- zdroje nových zaměstnanců, výběr 
zaměstnanců  
- vznik, změny a ukončení pracovního poměru  
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární 
prevence, státní odborný dozor nad 
bezpečností práce  
- práce konané mimo pracovní poměr  

 
Účetnictví 
Právo 
Fiktivní firma 
Člověk a svět práce 

 
 
Využití zákoníku  
práce 
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- vysvětlí práva a povinnosti 
zaměstnance a zaměstnavatele, 
aplikuje je na typové příklady; 
 - uvede povinnosti 
zaměstnavatele a zaměstnance 
při zajišťování bezpečnosti práce 
a požární prevenci;  
- aplikuje znalosti 
bezpečnostních předpisů a 
bezpečnostních rizik na 
konkrétní situace (např. ve své 
škole);  
- vyhledá příslušnou právní 
úpravu v zákoníku práce;  
- popíše na příkladech možnosti 
ukončení pracovního poměru; 
navrhne řešení typové situace 
při ukončení pracovního 
poměru; 
zpracuje na počítači písemnosti 
spojené se vznikem a ukončením 
pracovního poměru a dohodami 
o pracích konaných mimo 
pracovní poměr;  
- provádí mzdové výpočty s 
využitím znalostí o zákonné 
úpravě mezd;  
 

- práva a povinnosti zaměstnavatelů a 
zaměstnanců, kolektivní vyjednávání  
- mzdové předpisy, formy a složky mzdy, 
náhrady mezd, dávky nemocenského pojištění, 
sociální a zdravotní pojištění, daň  
- z příjmů ze závislé činnosti  
- ukončení pracovního poměru  
- písemnosti při uzavírání a ukončování 
pracovního poměru 
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Ročník: 2.OA    

Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
-srovná sdílenou ekonomiku s 
tradičními formami podnikání; 
 - popíše, jak je zajištěna péče o 
jakost;  
- provede jednoduché 
vyhodnocení efektivnosti;  
- popíše ekolog 

1. Hlavní činnost  
- oblasti hlavní činnosti, sdílená ekonomika  
- koncept společenské odpovědnosti (CSR)  
- péče o jakost  
 
 

 
Účetnictví 
Člověk a svět práce 
Člověk a životní prostředí 
 
 
 
 

 
 
Exkurze do 
výrobního 
podniku 
 
 

- na příkladu vysvětlí cílený a 
individualizovaný marketing; 
 - na příkladech aplikuje 
poznatky o nástrojích 
marketingu, např. úrovně 
produktu, stanovení ceny 
(včetně nastavení a cenových 
triků), volba prodejní cesty a 
vhodné propagace 
(komunikace);  
- na příkladech ukáže využití 
současných marketingových 
technik (např. guerilla, viral) a 
digitálních komunikačních 
technik; 

 
2. Marketing  
- podstata marketingu, průzkum trhu  
- cílený marketing (segmentace, targeting, 
positioning),  
- individualizovaný marketing (zejména CRM)  
- produkt, cena, distribuce, propagace  
- digitální komunikační techniky 
 

 
 
 
Fiktivní firma 
Člověk a svět práce 

 
 
 
 
 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

171 

 

- stanoví cenu výrobce jako 
součet nákladů, zisku a daní;  
- na příkladu popíše průběh 
obchodního případu, uvede 
používané doklady; 
 - provede kalkulaci prodejní 
ceny maloobchodu;  
- kriticky posoudí nabídku 
výrobku či služby (na základě 
vlastních či vyhledaných 
informací); 
 - v příkladu vybere vhodný 
způsob dodání a placení;  
- v příkladu ukáže postup 
reklamace a správný postup 
jejího řešení,  
- vede jednoduchý ústní a 
telefonický cizojazyčný rozhovor;  

 
3. Prodejní činnost  
- velkoobchod a maloobchod  
- kupní smlouva, (včetně dodacích a platebních 
podmínek, všeobecné podmínky), smlouva o 
dílo  
- průběh prodejní v tuzemsku a mimo ČR, - 
ochrana spotřebitele, nekalé obchodní 
prakticky - realizace dodávky  
- expedice, doprava, pojištění, celní řízení  
- závady plnění, odpovědnost za vady,  
- komunikace při realizaci dodávky a řešení 
závad plnění, 

 
 
 
 
Účetnictví 
Fiktivní firma 
Člověk a svět práce 
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Ročník: 3.OA    

Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- na příkladech vysvětlí využití 
cenných papírů a obchodování s 
nimi;  
- vysvětlí používání platebních 
nástrojů či finančních 
technologií, ukáže využití v 
modelovém příkladu;  
- provádí výpočty s kursovním 
lístkem; - provádí výpočty 
jednoduchého, složeného a 
anuitního úročení (např. s 
pomocí webové aplikace);  
- posoudí na vybraném 
finančním produktu, zda splňuje 
požadavky ochrany spotřebitele; 
- při výpočtech zahrnuje i 
poplatky za finanční služby; 
 - vybere nejvýhodnější pojistný 
produkt s ohledem na své 
potřeby;  

1. Finanční trh  
- finanční trh  
- pojem, členění, subjekty, ochrana 
spotřebitele, finanční technologie  
- peníze, virtuální peníze, cenné papíry, burza  
- cena finančních produktů (poplatky, úroky) - 
platební styk  
- vklady a spoření (včetně stavebního a 
penzijního)  
- úvěry  
- pojištění, pojistná smlouva  
 

 
 
Účetnictví 
Člověk a svět práce 

 
 
Rozvoj finanční 
gramotnosti 
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- provádí jednoduché výpočty 
spojené se snižováním nákladů, 
zvyšováním tržeb, 
- vysvětlí vzájemné souvislosti 
ceny, zisku a velikosti prodeje, 
komentuje výsledky;  
 - sestavuje kalkulace úplných 
nákladů, neúplných nákladů a 
interpretuje výsledky;  
- zpracuje jednoduchý rozpočet; 

2. Náklady, výnosy  
- dva pohledy finančního řízení (zisk, platební 
schopnost)  
- náklady  
– členění, možnosti snižování, 
- výnosy  
- členění, možnosti zvyšování  
- kalkulace úplných a neúplných nákladů - 
rozpočty 

 
 
Účetnictví 
Člověk a svět práce 

 

- odliší vlastní a cizí zdroje 
krátkodobé a dlouhodobé; 
 - vypočítá rentabilitu a výsledek 
interpretuje;  
- na příkladu vysvětlí podstatu 
cash-flow;  
- na příkladu vysvětlí 
protikladnost výnosu a rizika;  
 

3. Zdroje financování  
- vlastní kapitál, cizí zdroje  
- krátkodobé financování  
- zdroje, pracovní kapitál, řízení likvidity a 
solvence  
- dlouhodobé financování, cash flow 
 - čas, výnos, riziko a likvidita ve finančním 
řízení  

 
 
Účetnictví 
Člověk a svět práce 

 
 
Rozvoj finanční 
gramotnosti 
 
 

- vypočte daňovou povinnost k 
DPH s využitím samovyměření 
daně;  
 - pracuje se zákonem o daních z 
příjmů;  
- vypočte daňovou povinnost k 
dani z příjmů fyzických osob a k 
dani z příjmů právnických osob, 
popíše, popř. sestaví s pomocí 
software daňové přiznání k DPH, 
k dani z příjmů fyzických osob 

4. Soustava daní a zákonného pojištění  
- soustava daní, přímé a nepřímé daně  
- daňová správa v ČR 
- DPH 
 - daně z příjmů, srážková daň  
- silniční daň - majetkové daně  
- spotřební daně - sociální a zdravotní pojištění 

 
 
Účetnictví 
Člověk a svět práce 

 
 
Práce s daňovými 
zákony 
Interaktivní 
daňové formuláře 
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nebo k dani z příjmů právnických 
osob;  
- propočítá sociální a zdravotní 
pojištění zaměstnavatele a 
zaměstnance a osoby 
samostatně výdělečně činné; 
 - na příkladu popíše stanovení 
daňové povinnosti k silniční dani, 
spotřebním daním, dani z 
nemovitých věcí, dani z nabytí 
nemovitých věcí (nebo ji 
vypočte) 

 
 

Ročník: 4.OA    

Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- provede propočty související se 
sestavováním a kontrolou plánu; 
- graficky vyjádří a zhodnotí 
organizační strukturu;  
- zhodnotí využití motivačních 
nástrojů;  
- využije základní rozhodovací 
metody;  
 

1. Management  
- plánování  
- organizování  
- motivace a vedení lidí  
- kontrola  
- rozhodování 

 
 
Člověk a svět práce 
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- komentuje aktuální stav 
ukazatelů NH a veřejného dluhu; 
- vysvětlí podstatu inflace a její 
důsledky a na příkladu ukáže, jak 
se jim bránit;  
- vysvětlí příčiny 
nezaměstnanosti;  
- na příkladech ukáže, jak se 
projevuje stínová ekonomika, 
veřejné statky, externality, 
monopol;  
- odliší cíle expanzivní a 
restriktivní politiky;  
- vypočte nárok na vybranou 
sociální dávku (například za 
pomoci kalkulaček na internetu 

2. Národní hospodářství, hospodářská politika  
 
- ukazatele úrovně NH (HDP, inflace, platební 
bilance a nezaměstnanosti)  
- funkce státu v tržní ekonomice, selhání trhu  
- soustava veřejných rozpočtů, veřejný dluh  
- hospodářská politika, politika expanzivní a 
restriktivní, vnitřní měnová politika, fiskální 
politika  
- sociální politika 

 
 
Člověk a svět práce 

 
 
Využití kalkulaček 
na internetu 

- srovná liberalismus a 
protekcionismus;  
- posoudí dopad cel, společného 
trhu a změn měnového kursu na 
ekonomiku;  
- na příkladu ukáže, jak se 
globalizace projevuje v 
každodenním životě;  
- popíše vliv geografické polohy 
na ekonomický vývoj světových 
regionů a důvody 
nerovnoměrnosti rozložení 
světové ekonomiky;  

3. Světová ekonomika  
- mezinárodní obchod, protekcionismus a 
liberalismus  
- vnější obchodní a měnová politika 
- ekonomická integrace, charakteristika, 
strukturální fondy  
- globální aspekty světové ekonomiky 
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- vysvětlí příčiny hlavních 
globálních problémů lidstva a 
dokáže nastínit možnosti řešení 
nejdůležitějších z nich; 

- provede srovnání v rámci např. 
makroregionu, státu, oblasti 
podle daných 

4. Regionální aspekty světového hospodářství   
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3.15 Účetnictví 

3.15.1 Charakteristika předmětu 

Obsahové vymezení: 

Smyslem a cílem předmětu účetnictví je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků. Tím, že si 

žák osvojí ekonomické myšlení, naučí se chovat racionálně v profesním i osobním životě. Žák 

si uvědomuje, že musí neustále sledovat aktuální poznatky z tohoto oboru a informace 

samostatně vyhledávat v odborných časopisech, daňových zákonech, na internetu. 

Dodržování právních norem a předpisů týkajících se účetnictví musí být pro studenty 

samozřejmostí. Student si uvědomuje, jaké následky může mít nedodržování těchto norem. 

Cílem předmětu je, aby žák byl schopen hodnotit číselné údaje získané v účetnictví, využít je 

pro podnikatelské rozhodování. V účetnictví žák získá nejen návyk pracovat přehledně, 

soustavně a pečlivě, ale i kontrolovat důsledně výsledky své práce a nést za ně odpovědnost. 

Účetnictví, ekonomika a právní nauka jsou stěžejní ekonomické předměty a tvoří základ 

odborného vzdělání na obchodní akademii. 

Časové a organizační vymezení: 

Celková týdenní hodinová dotace za studium: 11 hodin 

Učivo je rozvrženo do ročníků s následující hodinovou dotací: 

2. ročník: 3 hodiny 

3. ročník: 4 hodiny 

4. ročník: 4 hodiny 

Předmět účetnictví se vyučuje většinou v kmenové třídě. Žáci jsou ve třídě rozděleni na 

polovinu, učí se odděleně tzv. skupina alfa a beta. Ve čtvrtém ročníku se využívá odborná 

učebna PaEK, kde je na počítačích nainstalován účetní program. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- vyhotovit, zkontrolovat a zpracovat účetní doklady 

- účetní případy zachytit v deníku, hlavní knize i v pomocných účetních knihách 

- zachytit základní účetní případy týkající se jednotlivých agend – zásob, dlouhodobého 

majetku, finančního majetku, zúčtovacích vztahů, daní, kapitálových účtů, nákladů a 

výnosů 

- osvojit si postup prací při provedení účetní uzávěrky, vyhotovit účetní výkazy, které 

jsou součástí účetní závěrky a podkladem pro finanční analýzu 
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- osvojit si zvláštnosti při účtování u obchodních společností, podniku jednotlivce 

- osvojit si dovednosti z vybraných oblastí manažerského účetnictví – kalkulace, 

rozpočetnictví a vnitropodnikového účetnictví 

- seznámit se s účetním softwarem a využívat tento software při vedení účetnictví 

3.15.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- používá správnou terminologii 

- používá odbornou literaturu, informační zdroje z internetu, zákony, vyhlášky apod. 

- chápe smysl a cíl učení 

- chápe spoluzodpovědnost za své vzdělávání, protože se připravuje na svou profesní 

budoucnost 

- je připraven na celoživotní sebevzdělávání 

Kompetence k řešení problémů 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- se učí myslet logicky – tj. dokázat zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se 

manipulovat, utvořit si vlastní úsudek a být schopen o něm diskutovat s jinými lidmi 

- se učí argumentovat podloženými důkazy, které si zjistil z věrohodných zdrojů 

- se učí řešit virtuální problémové úlohy samostatně a tvořivě 

- je zároveň připraven pracovat v týmu a společně řešit problémy 

Kompetence komunikativní 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu je veden ke schopnosti: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci, v projevech mluvených i 

psaných se vhodně prezentovat 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 

názory druhých 

- zpracovávat jednoduché texty na odborná témata a různé pracovní materiály, 

dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

(přednášek, diskusí, porad apod.) 
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- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

Kompetence sociální a personální 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu je veden ke schopnosti: 

- reálně posuzovat své duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok 

- využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu i kritiku 

- dále se vzdělávat 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

- podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce s řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 

Kompetence občanské 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- je veden k sebeúctě a k úctě k druhým lidem 

- je netolerantní k projevům rasismu, xenofobie a nacionalismu 

- umí myslet kriticky – tj. dokáže zkoumat věrohodnost informací, nenechávat se 

manipulovat, vytvořit si vlastní úsudek a být schopen o něm diskutovat s jinými lidmi 

- se učí odmítavému postoji k porušování zákona v jakémkoliv smyslu 

- se učí zachovávat pravidla bezpečnosti práce, ochraňovat své zdraví 

- se učí ekologickému myšlení a ochraně životního prostředí 

Kompetence pracovní 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- bude mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání 

- dokáže získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat 

poradenských a zprostředkovatelských služeb 

- umí vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli 

- osvojí si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 
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3.15.3 Učební osnovy 

Ročník: 2. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák: 
- vysvětlí funkci zpracovávaných 

informací 

Podstata účetnictví: 
- podstata, funkce a význam 

účetnictví 

 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
 

 

Žák: 
- popíše doklad jako základní zdroj 

informací 
- ověří náležitosti dokladu po stránce 

formální a věcné správnosti 
- provede likvidaci účetních dokladů 

Účetní doklady: 
- podstata a význam účetních 

dokladů 
- druhy, náležitosti, vyhotovování 
- oběh účetních dokladů 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
 

 

Žák: 
- je schopen definovat majetek a jeho 

formy 
- chápe zdroje financování majetku 
- rozumí provádění inventury majetku a 

závazků 

Majetek podniku a zdroje financování 
majetku: 

- majetek a jeho formy 
- zdroje financování majetku 
- inventura majetku a závazků 

Průřezová témata 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
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Žák: 
- charakterizuje daňovou evidenci a 

vymezí osoby, které ji mohou vést  
- vede evidenci v deníku příjmů a výdajů 
- vede evidenci majetku a závazků 

Daňová evidence: 
- charakteristika daňové evidence 
- deník příjmů a výdajů 
- evidence majetku a závazků 

Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 

 

Žák: 
- sestaví jednoduchou rozvahu 
- chápe vztahy mezi aktivy a pasivy 
- zachytí základní změny na účtech 
- vysvětlí podstatu podvojného zápisu 
- charakterizuje inventarizaci jako 

nástroj kontroly věcné správnosti 
účetního zápisu 

- chápe postup účtování během 
účetního období 

- řeší jednoduchý příklad 

Základy účetnictví: 
- rozvaha 
- změny rozvahových položek 
- účet jako prostředek zachycení 

účetních případů 
- rozvahové účty 
- výsledkové účty 
- podvojný účetní zápis, obraty a 

zůstatky na účtech 
- podrozvahové účty 
- syntetická a analytická evidence 

Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 

 

Žák: 
- chápe účetní doklad jako zdroj 

informací 
- vyhotovuje k jednotlivým agendám 

odpovídající účetní doklady 
- zachycuje základní operace 

v syntetické evidenci 
- navrhne vhodné hledisko pro vedení 

analytické evidence 
- sestaví jednoduchou kalkulaci pro 

vlastní výkon 
- zjistí hospodářský výsledek jako 

základní ukazatel činnosti podniku 

Základy účtování na syntetických 
účtech: 

- krátkodobý finanční majetek 
- DPH a její účtování 
- materiál  
-  zboží 
- dlouhodobý majetek 
- mzdy 
- výrobky (výkony podniku – 

jednoduchá kalkulace vlastních 
výkonů) 

- náklady a výnosy podniku 
 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Matematika 
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Žák: 
- se orientuje v základních právních 

normách o účetnictví 
- pracuje s účtovou osnovou a účtovým 

rozvrhem 
- chápe význam inventarizace jako 

nástroje kontroly 
- v souladu se zákonem o účetnictví 

provádí opravy účetních zápisů 
- kompletně zpracuje podle účetních 

dokladů jednotlivé účetní agendy 
- z účetnictví vybere základní informace 

při řízení podniku 

Účetní technika: 
- organizace účetnictví (rozsah 

vedení účetnictví, směrná účtová 
osnova, účtový rozvrh) 

- účetní zápisy (časové a soustavné, 
jednoduché a složené, 
přezkušování správnosti, opravy 
účetních zápisů) 

- účetní knihy (deník, hlavní kniha, 
formy účetních knih) 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
 

 

Žák: 
- ověří své znalosti a dovednosti 
- prokáže samostatnost, odpovědnost, 

svědomitost při zpracování úloh 

Písemné práce a jejich opravy Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
 
 

 

 
 
 

Ročník: 3.  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák: 
- se orientuje v předpisech 

upravujících účetnictví 

Právní úprava účetnictví 
- zákon o účetnictví – základní 

ustanovení 

Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
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- se orientuje v základních principech 
účetnictví EU 

- mezinárodní a české účetní 
standardy 

 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 

Žák: 
- účtuje o pořízení zásob způsobem 

A i B podle dokladů 
- vyhotoví účetní doklady související 

s pohybem zásob, vede analytickou 
evidenci 

- použije vhodný způsob pro ocenění 
zásob při vyskladnění 

- řeší reklamaci zásob, prodej, 
materiál na cestě a 
nevyfakturované dodávky na konci 
účetního období 

- účtuje o nedokončené výrobě a 
výrobcích 

- zjistí a zaúčtuje inventarizační 
rozdíly, škody na zásobách,  

- řeší oceňování zásob při 
inventarizaci 

Zásoby: 
- rozdělení zásob 
- oceňování 
- materiál 
- zboží 
- zásoby vlastní výroby 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Matematika 
 

 

Žák: 
- podle dokladů účtuje o pořízení a 

vyřazení 
- vyhotoví účetní doklady a vede 

analytickou evidenci majetku 
- rozumí oceňování, technickému 

zhodnocení, odpisování a pronájmu 
dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek: 
- dlouhodobý hmotný majetek 
- dlouhodobý nehmotný majetek 
- dlouhodobý finanční majetek 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
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- posoudí záměr účetní jednotky při 
pořízení cenného papíru a zaúčtuje 
jeho pořízení a výnosy spojené 
s jeho držbou 

Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 
Matematika 

Žák: 
- vyhotoví pokladní doklady, vede 

pokladní knihu v české i cizí měně, 
vyčíslí a zaúčtuje kurzové rozdíly 

- provede skontro pokladny a cenin a 
zaúčtuje zjištěné inventarizační 
rozdíly 

- účtuje podle výpisů z bankovního 
účtů a pokladních dokladů 

- účtuje podle výpisů z krátkodobého 
bankovních úvěru o poskytnutí, 
splacení úvěru 

- účtuje nákup a prodej 
krátkodobých cenných papírů 

Krátkodobý finanční majetek a 
krátkodobé finanční zdroje 

- pokladna a ceniny 
- bankovní účty a úvěry 
- krátkodobý finanční majetek 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 
Matematika 

 

Žák: 
- ověří správnost faktury, vede knihy 

faktur, vyhotoví faktury a zpracuje 
je  

- účtuje nákup a prodej v tuzemsku, 
obchod se zeměmi EU a státy mimo 
EU 

- účtuje další pohledávky a závazky 
z obchodního styku 

Zúčtovací vztahy: 
- účtování krátkodobých pohledávek 

a závazků z obchodního styku 
- zaměstnanci 
- účtování daní a dotací 
- pohledávky a závazky ve vztahu ke 

společníkům 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
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- vyhotoví doklady pro zaúčtování 
mezd 

- účtuje o mzdách, zákonném 
pojištění a dani z příjmů ze závislé 
činnosti za zaměstnance i 
společníka 

- vysvětlí význam daní pro státní 
rozpočet 

- účtuje o DPH při obchodování 
v tuzemsku, v EU a s třetími 
zeměmi 

- účtuje daňové povinnosti a jejich 
úhrady 

- zachytí pohledávky a závazky ke 
společníkům 

- chápe řešení neuhrazených 
pohledávek v účetnictví jejich 
odpisem a tvorbou opravných 
položek 

Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 
Matematika 
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Žák: 
- popíše význam vlastních a cizích 

zdrojů a důsledky jejich použití pro 
financování 

- účtuje o změnách základního 
kapitálu 

- aplikuje ustanovení příslušné 
právní normy 

- vysvětlí význam fondů a účtuje o 
jejich tvorbě a čerpání 

- umí účtovat o ostatních složkách 
vlastního kapitálu 

- vypočte výši vlastního kapitálu 
- vysvětlí význam rezerv, podle 

zákona o rezervách odlišuje rezervy 
zákonné a ostatní, účtuje tvorbu a 
čerpání rezerv 

- popíše dopad rezerv na zjištění 
hospodářského výsledku a jeho 
zdanění 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
- charakteristika vlastních a cizích 

zdrojů financování 
- změny základního kapitálu 
- rozdělování výsledku hospodaření 
- dlouhodobé cizí zdroje 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 

 

Žák: 
- ověří své znalosti a dovednosti 
- prokáže samostatnost, 

svědomitost, odpovědnost při 
zpracování úloh 

- respektuje účetní zásady v praxi 

Písemné práce a jejich opravy: 
- v každém čtvrtletí 

 
 

 

 
  



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

187 

 

Ročník: 4.  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák: 
- dodržuje zásady účtování nákladů a 

výnosů 
- zachytí náklady a výnosy ve 

finančním účetnictví 
- posoudí náklady a výnosy 

z hlediska daňového s využitím 
zákona o dani z příjmů 

- pochopí význam časového rozlišení 
pro správné zjištění výsledku 
hospodaření 

- rozliší a správně použije účty pro 
časové rozlišení nákladů a výnosů 

- účtuje o finančním leasingu 

Náklady a výnosy: 
- účtování nákladů a výnosů 
- časové rozlišení nákladů a výnosů 
- finanční pronájem s následnou 

koupí 
Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 
 

 

Žák: 
- chápe inventarizaci jako nástroj 

kontroly věcné správnosti 
účetnictví 

- při provádění uzávěrkových operací 
respektuje obecné účetní zásady 

- vypočte účetní výsledek 
hospodaření v členění potřebném 
pro účetní výkazy 

- provede transformaci výsledku 
hospodaření na daňový základ, 

Účetní uzávěrka 
- inventarizace 
- uzávěrkové operace 
- zjištění hospodářského výsledku 
- výpočet daňové povinnosti 
- uzavření účtů 

 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 
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upraví základ daně, vypočte a 
zaúčtuje daňovou povinnost 

- uzavře rozvahové a výsledkové účty 
- rozumí zajištění bilanční kontinuity 

Žák: 
- umí charakterizovat účetní závěrku 
- orientuje se v účetních výkazech 
- sestaví účetní výkazy ve 

zjednodušeném rozsahu 

Účetní závěrka 
- účetní výkazy 
- příloha k účetním výkazům 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 

 

Žák: 
- chápe význam manažerského 

účetnictví jako zdroje informací pro 
management 

- účtuje náklady a výnosy 
hospodářských středisek 

- sestavuje kalkulaci úplných nákladů 
a vysvětlí rozdíl mezi předběžnou a 
výslednou kalkulací 

- zpracuje jednoduchý rozpočet 
střediskových nákladů 

- vede vnitropodnikové účetnictví a 
zjišťuje vnitropodnikové výsledky 
hospodaření 

Vnitropodnikové účetnictví 
Manažerské účetnictví 

- charakteristika vnitropodnikového 
účetnictví 

- hospodářská střediska 
- rozpočty hospodářských středisek 
- kalkulace 
- vnitropodnikové ceny 
- organizace vnitropodnikového 

účetnictví 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
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Žák: 
- určí osoby oprávněné vést daňovou 

evidenci 
- vede daňovou evidenci 
- vypočte daň z příjmů fyzických 

osob 
- posoudí výhodnost záznamní 

povinnosti 

Daňová evidence 
- osoby, které vedou daňovou 

evidenci 
- charakteristika daňové evidence 
- deník příjmů a výdajů 
- evidence majetku a závazků 
- záznamní povinnost 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 
 

 

Žák: 
- účtuje základní účetní případy pro 

jednotlivé typy obchodních 
společností 

- zachytí účetní případy při založení 
společnosti, v průběhu činnosti 
společnosti 

- provede účetní uzávěrku, zjistí 
výsledek hospodaření a provede 
jeho zdanění 

- zaúčtuje účetní případy spojené 
s rozdělením hospodářského 
výsledku 

Formy podnikání z účetního a daňového 
hlediska 

- porovnání podnikání fyzické osoby 
a s. r. o. 

- podniky jednotlivců (fyzické osoby) 
- společnost s ručením omezeným 
- akciová společnost 
- veřejná obchodní společnost 
- komanditní společnost 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Právo 
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3.16 Informatika 

3.16.1 Charakteristika předmětu 

Vyučovací předmět Informatika vychází ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační 

technologie a integruje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, Využití 

digitálních technologií. Je určen všem žákům obchodní akademie v rozsahu v dvou hodin týdně 

v prvních třech letech a jedna hodina týdně v posledním roce studia. Výuka probíhá 

v počítačových učebnách. 

Žáci jsou rozděleni do skupin tak, aby každý pracoval samostatně na svém počítači. Informatika 

umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Získat dovednosti 

v ovládání výpočetní techniky, seznámit se s moderními informačními technologiemi a 

orientovat se ve světě informací. Informatika podporuje u žáků kreativitu při práci 

s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou 

v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou 

efektivního rozvíjení profesní a zájmové činnosti. Předmět informatika je založen na aktivních 

činnostech žáků s informacemi, zejména na rychlém vyhledávání a následném zpracování 

informací do požadované podoby. Umožňuje realizovat samostatnost i spolupráci žáků a 

pracovat efektivně. Dovednosti získané v rámci informatiky lze aplikovat ve všech oblastech 

základního vzdělávání. Tím překračuje rámec jediného předmětu a stává se součástí všech 

odborných vzdělávacích disciplín. 

V rámci vyučovacího předmětu jsou v jednotlivých ročnících v osnovách zařazené uvedené 

tematické oblasti průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova 

a Mediální výchova. 

3.16.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Učitel: 

- porovnává dosažené znalosti a zkušenosti u žáků, hodnotí proces zpracování 

informací a vhodnost volby způsobu a prostředí, porovnává výsledky práce žáků 

navzájem a konfrontuje je s obecně platnými zásadami, formuluje závěry formou 

vlastních prezentací, a tím vede žáky k samostatné práci i spolupráci 
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Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- požadavkem jasných formulací vede žáky ke schopnosti přesně analyzovat 

požadavky, formulovat případné dotazy, volit vhodné informační prostředky a 

využívat je v interakci s počítačem (algoritmizace) 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

- využíváním počítače a dalších periferních zařízení zvyšuje organizaci a efektivitu 

práce 

- zařazováním individuální i skupinové výuky vede žáky k dovednosti podřídit se 

zájmu skupiny, chápat odpovědnost jednotlivce za výsledky při zpracování dílčích 

úkolů a potřebu efektivní spolupráce při zpracování celkových výsledků a tvorbě 

obecných závěrů 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- předvádí žákům způsoby práce s informacemi, jejich zdroji (ověřování správnosti) 

a upozorňuje na obecně platné zásady práce s daty 

Kompetence občanské 

Učitel: 

- šetrným a ohleduplným zacházením s výpočetní technikou učí zodpovědnosti za 

svěřený majetek 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Učitel: 

- podporuje práci s technickými pomůckami – osobní počítač, kalkulátor, scanner, 

tiskárny, digitální fotoaparát atp. – a tak je jeho práce efektivnější a organizace 

činností racionálnější 

- vyžaduje výsledky zpracovávat do tabulek, grafů, přehledů a prezentací, využívá 

funkce informatiky jako prostředku nejen ke zpracování informací, ale i k 

modelování přírodních a sociálních jevů a procesů 
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Kompetence odborné 

Učitel: 

- pobízí k hledání a kritickému vyhodnocení informací o vzdělávacích a pracovních 

příležitostech, k využívání dostupných zdrojů a informací při plánování a realizaci aktivit; 

nezbytnosti je připraven tato rizika nést; 

- příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, 

realitu tržního  
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3.16.3 Učební osnovy 

Ročník: 1.    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák:  
- používá počítač a jeho periferie 
(obsluhuje  
je, detekuje chyby, vyměňuje 
spotřební  
materiál);  
- ví jak počítač ekologicky 
likvidovat 
- je si vědom možností a výhod, 
ale i rizik  
(zabezpečení dat před zneužitím, 
ochrana  
dat před zničením, porušování 
autorských  
práv) a omezení (zejména 
technických  
a technologických) spojených 
s používáním  
výpočetní techniky;  
- aplikuje výše uvedené – 
zejména aktivně  
využívá prostředky zabezpečení 
dat před  
zneužitím a ochrany dat před 
zničením;  

Práce s počítačem, operační systém,  
soubory, adresářová struktura,  
souhrnné cíle  
- hardware, software, osobní počítač,  
principy fungování, části, periferie  
 
 
- základní a aplikační programové vybavení  
- operační systém, jeho nastavení  
- data, soubor, složka, souborový manažer  
- komprese dat  
- prostředky zabezpečení dat před zneužitím  
a ochrany dat před zničením  
- ochrana autorských práv  
- algoritmizace  
- nápověda, manuál 

 
 
 
 
 
 
ČŽP 
 
 
 
 
OvDS 
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- pracuje s prostředky správy 
operačního  
systému, na základní úrovni 
konfiguruje  
operační systém, nastavuje jeho 
uživatelské  
prostředí;  
- orientuje se v běžném systému 
– chápe  
strukturu dat a možnosti jejich 
uložení,  
rozumí a orientuje se v systému 
adresářů,  
ovládá základní práce se soubory  
(vyhledávání, kopírování, přesun, 
mazání),  
odlišuje a rozpoznává základní 
typy 

vytváří, upravuje a uchovává 
strukturované  
textové dokumenty (ovládá 
typografická  
pravidla, formátování, práce se 
šablonami,  
styly, objekty, hromadnou 
korespondenci,  
tvoří tabulky, grafy, makra); 

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

- software pro tvorbu prezentací   

- chápe specifika práce v síti 
(včetně rizik),  
využívá jejích možností a pracuje 
s jejími  
prostředky;  
- komunikuje elektronickou 
poštou, ovládá  
i zaslání přílohy, či naopak její 
přijetí  
a následné otevření;  
- využívá další funkce poštovního 
klienta  
(organizování, plánování…); 

- počítačová síť, server, pracovní stanice  
- připojení k síti a její nastavení  
- e-mail, 

OvDS  
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Ročník: 2.    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák:  
- ovládá běžné práce 
s tabulkovým  
procesorem (editace, 
matematické operace,  
vestavěné a vlastní funkce, 
vyhledávání,  
filtrování, třídění, tvorba grafu, 
databáze,  
kontingenční tabulky a grafy, 
příprava pro  
tisk, tisk); 

- tabulkový procesor 

ČSP  

- vytváří hromadnou 
korespondenci 

- spolupráce částí balíku kancelářského  
software (sdílení a výměna dat, import  
a export dat…) 

  

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

- grafika (rastrová, vektorová, formáty,  
komprese, základy práce v SW nástrojích) 

  

- pracuje s dalšími aplikacemi 
používanými  
v příslušné profesní oblasti; 

- utility (winzip, free commander) 
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Ročník: 3.    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

- volí vhodné informační zdroje  
k vyhledávání požadovaných 
informací  
a odpovídající techniky (metody, 
způsoby)  
k jejich získávání;  
- získává a využívá informace 
z otevřených  
zdrojů, zejména pak 
z celosvětové sítě  
Internet, ovládá jejich 
vyhledávání, včetně  
použití filtrování;  
- orientuje se v získaných 
informacích, třídí  
je, analyzuje, vyhodnocuje, 
provádí jejich  
výběr a dále je zpracovává;  
- zaznamenává a uchovává 
textové, grafické  
i numerické informace způsobem  
umožňujícím jejich rychlé 
vyhledání  
a využití;  

- informační zdroje, celosvětová  
počítačová síť Internet  
- informace, práce s informacemi  
- informační zdroje  
- Internet 
 

 
 
OvDS 
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- uvědomuje si nutnost posouzení 
validity  
informačních zdrojů a použití 
informací  
relevantních pro potřeby řešení 
konkrétního  
problému;  
- správně interpretuje získané 
informace  
a výsledky jejich zpracování 
následně  
prezentuje vhodným způsobem 
s ohledem  
na jejich další uživatele;  
- rozumí běžným i odborným 
graficky  
ztvárněným informacím 
(schémata, grafy  
apod.). 

- publikuje na internetu  - blogy a tvorba www stránek 
OvDS  

- ovládá základní práce 
v databázovém  
procesoru (editace, vyhledávání, 
filtrování,  
třídění, relace, tvorba sestav, 
příprava pro  
tisk, tisk) 

- databáze 
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- dokáže odhalit základní 
problémy s připojením 
k internetu, 

- připojení k síti a její nastavení , 
- DNS, ping, router, IP a doménové adresy, 
zjednodušený model ISO/OSI 
 

OvDS  

Ročník: 4.    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák  
- zaznamenává zvukové záznamy,  
- upravuje je a ukládá 
- orientuje se ve zvukových 
formátech 

- střih zvuku, program Audacity 

  

- zaznamenává pomocí kamery, 
fotoaparátu či mobilu 
audiovizuální záznamy 
- vytváří krátké multimediální 
klipy 
- orientuje se ve video formátech 

- střih videa 

  

- vytváří prezentační materiály 
využitelné při ukončování studia 
(maturitní ples, tablo, maturitní 
noviny) 

- GIMP, Corel Draw, kancelářský balík 

ČSP  
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3.17 Písemná a elektronická komunikace 

3.17.1 Charakteristika předmětu 

Obsahové vymezení: 

Předmět poskytuje žákům získání potřebné dovednosti tzv. klávesnicové gramotnosti, tj, 

efektivně ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou naslepo. Žáci se 

v něm naučí vyhotovit na počítači vybrané druhy písemností v normalizované úpravě, 

popřípadě s využitím šablon dopisních předtisků, komunikovat prostřednictvím elektronické 

pošty, vypracovat tabulku, vyplnit základní doklady pro styk s bankou. Výuka předmětu vede 

žáky ke kultivovanému písemnému projevu nejen z hlediska vhodné odborné stylizace, ale i 

logické, věcné a především gramatické správnosti. 

 

Časové a organizační vymezení: 

Celková týdenní hodinová dotace za studium: 7 hodin 

Učivo je rozvrženo do ročníků s následující hodinovou dotací: 

1. ročník: 3 hodiny 

2. ročník: 2 hodiny 

3. ročník: 2 hodiny 

Výuka probíhá v odborné učebně vybavené počítači a tiskárnou. V prvním ročníku se učí 

základy psaní na klávesnici. Vyučuje se výukovým programem, který umožňuje individuální 

postup. Žák se seznámí s klávesnicí počítače a naučí se ji ovládat desetiprstovou hmatovou 

metodou naslepo. Seznámí se s autorskou korekturou. 

Ve druhém ročníku v jednotlivých celcích Normalizované úpravy písemností podle 

ČSN 01 6910 se žák naučí zvýrazňovat a členit text, upravovat ho i graficky. Seznámí se 

s normativními pravidly pro psaní obchodních dopisů a adres. V předmětu se žák dále naučí 

vyhotovit tabulky dle normalizované úpravy. Základem učiva ve druhém ročníku je naučit se 

stylizovat různé druhy písemností a užívat nabyté znalosti normalizované úpravy Píší se 

obchodní písemnosti – poptávka, nabídka, úprava nabídky, objednávka a její potvrzení, píší se 

písemnosti související s porušováním dodavatelsko-odběratelských vztahů – reklamace, 

urgence a odpovědi na ně. Během celého ročníku se zdokonalí v rychlosti a přesnosti psaní na 

klávesnici. 
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Ve třetím ročníku se žáci prohlubují znalosti ve stylizaci různých druhů písemností a užívají 

nabyté znalosti normalizované úpravy z druhého ročníku. Píší se obchodní písemnosti. Žák se 

učí vypracovat personální písemnosti – žádost o místo, životopis, pracovní smlouvy a dohody 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, písemnosti o skončení pracovního poměru. Dále 

se píší osobní dopisy – blahopřejné, děkovné, pozvání, omluvné a vyjádření soustrasti, 

vnitropodnikové písemnosti – pozvánka, zápis z porady a listiny přítomných, vybrané právní 

písemnosti – dlužní úpis, potvrzenka, plná moc a prokura, dopisy fyzických osob. V závěru 

učiva ročníku se žáci seznámí s tím, jak se ve firmách manipuluje s dokumenty. V případě 

zájmu mohou vykonat státní zkoušku. 

3.17.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- je veden k zodpovědnosti za své vzdělávání a za budoucnost 

- je připravován na celoživotní sebevzdělávání 

- chápe nutnost sebevzdělání, které je mu na praktických a jemu blízkých příkladech 

vysvětlováno 

- chápe smysl a cíl učení 

- je u žáka posilován kladný vztah k učení  

- je učen vyhledávat potřebné informace v různých zdrojích, zpracovávat je a používat 

(při hodnocení učitel používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace)  

- žák se učí trpělivosti, je povzbuzován 

Kompetence k řešení problémů 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- se učí nebát se problémů 

- se učí z praktických problémových úloh a situací přijatelnými způsoby tyto řešit 

- se učí tvořivosti, samostatnosti a logickému myšlení 

- je u žáka podporována schopnost pracovat v týmu a řešit problémy společně  

Kompetence komunikativní 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu je veden ke schopnosti: 
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- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získávat informace potřebné 

k řešení problému, navrhovat způsob řešení, vyhodnocovat správnost zvoleného 

postupu a dosažené výsledky 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, vyjadřovat se přiměřeně, 

převážně v projevech psaných, a vhodně se prezentovat- 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, přehledně a jazykově správně 

v souladu s normativní úpravou 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat vhodnou formou své názory a 

postoje, respektovat názory druhých 

- vyjadřovat se a vystupovat se zásadami kultury projevu a chování 

Kompetence sociální a personální 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu je veden ke schopnosti: 

- pracovat v týmech a zastávat v týmu různé role 

- kriticky hodnotit svoji práci a práci ostatních členů týmu při řešení problému 

- žáka poskytnout pomoc ostatním členům týmu 

- upevňovat si vědomí, že ve spolupráci se lépe naplňují osobní i společné cíle 

Kompetence občanské 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- je veden k odpovědnému, samostatnému a aktivnímu jednání nejen ve vlastním zájmu, 

ale i pro zájem veřejný 

- je motivován k chápání významu životního prostředí pro člověka a k jednání v duchu 

udržitelného rozvoje lidské společnosti 

- je směrován ke kritickému myšlení – tj. ke zkoumání věrohodnosti informací, 

k vytváření i vlastního úsudku a ke schopnosti o něm diskutovat s jinými lidmi 

Kompetence pracovní 

Žák prostřednictvím studia je veden k tomu, aby: 

- měl pozitivní vztah k práci 

- se pohotově adaptoval na nové pracovní podmínky 

- si uvědomoval zodpovědnost za vlastní životy a význam vzdělání pro život 
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- byl motivován k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře – aby se písemně i 

verbálně prezentoval při jednání s potencionálními zaměstnavateli, formuloval svá 

očekávání a své priority 
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3.17.3 Učební osnovy 

Ročník 1. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- se seznámí s osobním počítačem  
- se seznámí s výukovým programem, 

přihlásí se do sítě, je schopen napsat 
klasifikační program ve výukovém 
programu ZAV, absolvuje písemné 
práce podle čtvrtletí 

- nacvičuje písmena na střední a horní 
písmenné řadě 

- nacvičuje písmena na dolní 
písmenné řadě, velká písmena, 
tečku, pomlčku 

- nacvičuje písmena na číselné řadě 
přesnost a rychlost psaní 

- nacvičuje psaní diakritických a 
interpunkčních znamének 

- nacvičuje psaní číslic a značek, 
zvyšuje rychlost a přesnost  

- naučí se ovládat numerickou 
klávesnici 

- píše podle diktátu 
- umí opsat text v cizím jazyce 

Základy psaní na klávesnici PC s pomocí 
výukového programu ZAV a učebnice: 

- psaní na klávesnici všemi deseti a 
naslepo 

- zvyšování přesnosti a rychlosti psaní 
- psaní podle přímého diktátu 
- nácvik úpravy textu 
- vyhotovování základních druhů 

tabulek 
- opisy cizojazyčných textů 
- čtvrtletní práce a jejich opravy 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
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Žák: 
- provádí vyznačené korektury a umí 

opsat čistopis 
- užívá základní korekturní značky 

Autorská korektura 
- korekturní značky 
- provádění korektury textu a psaní 

čistopisu 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 

 

 
 

Ročník 2. 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- posílá jednoduchá sdělení a 

dokumenty v příloze elektronickou 
poštou 

- podle možností pracuje s prostředky 
komunikační techniky 

- prakticky zakládá a eviduje 
písemnosti ze své školní činnosti 

Elektronická komunikace a komunikační 
technika 

- dokumenty posílané elektronickou 
poštou 

- využití mobilního telefonu 
- evidence a archivace písemností 
- manipulace s elektronickými 

dokumenty 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a literatura 

 

Žák: 
- vyhledá a používá pravidla pro 

grafickou úpravu textu v normě 
- píše podle diktátu 

Normalizovaná úprava písemností  
(ČSN 01 6910) 
Grafická úprava textu 

- členící a interpunkční znaménka 
- značky 
- číslice a čísla 
- data a časové údaje 
- psaní titulů 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a litaratura 

 

Žák: Normalizovaná úprava písemností  
(ČSN 01 6910) 
Členění a zvýrazňování textu 

Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
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- vyhledá a používá pravidla pro 
zvýrazňování a členění textu 
v normě 

- odstavce 
- výčty 
- zvýrazňování textu 
- úprava obsáhlejších dokumentů 

Žák: 
- využívá pravidla pro psaní adres a 

odvolacích údajů v obchodních 
dopisech z normy 

- dokáže vypracovat adresy na obálky 
a na štítcích 

- umí se pohybovat v šabloně pro 
psaní obchodní korespondence a ví, 
kde je najít 

- užívá zvláštnosti normativní úpravy 
bez předtisku 

- zpracuje obchodní dopis podle 
normy 

Normalizovaná úprava písemností 
(ČSN 01 6910) 
Dopisy 

- velikost papírů a obálek 
- psaní adres 
- psaní odvolacích údajů 
- úprava obchodního dopisu na 

dopisním předtisku 
- úprava dopisů na listech bez 

předtisku 
- úprava dopisů do zahraničí 
- pravidla stylizace dopisů 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a literatura 
 

 

Žák: 
- zpracuje na počítači poptávku, 

nabídku, úpravu nabídky, inzerát, 
objednávku, potvrzení objednávky, 
jednoduchou kupní smlouvu 

- pomocí tiskopisů na internetu vyplní 
daňový doklad, dodací list 

- nastylizuje odvolávku, přepravní 
dispozici a avízo ke kupní smlouvě 

- napíše a stylizuje odmítnutí a storno 
objednávky 

- zpracuje reklamaci, urgenci a 
odpovědi na tuto korespondenci  

Písemnosti v obchodním styku 
- prodej a nákup zboží a služeb 
- realizace dodávky 
- písemnosti související s porušováním 

dodavatelsko-odběratelských vztahů 
 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a literatura 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
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- vytvoří a napíše upomínky a pokus o 
smír a stylizuje odpovědi na tuto 
korespondenci 

-  užívá normativní zásady při 
zpracování jednotlivých písemností 

Žák: 
- se orientuje ve faktuře (využívá 

znalosti z účetnictví) 
- umí vyplnit příkaz k úhradě 

s využitím elektronické komunikace, 
účetního softwaru 

- seznámí se s internetovým 
bankovnictvím 

Písemnosti platebního styku 
 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Ekonomika 
Účetnictví 
 

 

Žák: 
- zvládá odeslání doporučeného 

dopisu 
- zná poštovní poukázky různého 

druhu a orientuje se, k čemu slouží 
- pracuje s elektronickou poštou 
- posílá dokument v příloze 

Poštovní styk a elektronická pošta 
- doporučené dopisy 
- poštovní poukázky 
- příjem a odesílání elektronických 

zpráv 

Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
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Žák: 
zpracovává tabulky v souladu 
s normativní úpravou s využitím 
tabulkového procesoru 

Normalizovaná úprava tabulek  
(ČSN 01 6910) 

- náležitosti a druhy tabulek 

Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Ekonomika 

 

Žák: 
- zvyšuje rychlost a přesnost psaní  
- na konci ročníku dosahuje 200 a více 

čistých úhozů za minutu s přesností 
do 0,50 % chyb 

Zvyšování rychlosti a přesnosti psaní 
(v průběhu celého ročníku) 

-  v programu ZAV 
- různé techniky nácviku 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 

 

 
 

Ročník 3.  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

 Žák: 
- založí a vede dokumentaci 

písemných prací 
- uspořádá práce v elektronické 

podobě a manipuluje 
s elektronickými dokumenty 

Založení dokumentace 
- ukládání školních písemností a 

elektronických dokumentů 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 

 

Žák: 
- prohlubuje dovednost stylizovat 

jednotlivé druhy obchodních dopisů,  

Písemnosti v obchodním styku  
(důkladné procvičení stylizace – příprava 
ke státní zkoušce) 

 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a literatura 
Ekonomika 
Právo 

 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

209 

 

Žák: 
- zpracovává tabulky v souladu 

s normativní úpravou s využitím 
tabulkového procesoru 

Normalizovaná úprava tabulek  
(důkladné procvičení – příprava ke státní 
zkoušce) 

- náležitosti a druhy tabulek 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 

 

Žák: 
- má možnost obhájit dovednost 

stylizovat obchodní korespondenci a 
vypracovat tabulku u státní zkoušky 
ze psaní na klávesnici PC v určeném 
limitu podle zadání 

- má možnost obhájit dosaženou 
rychlost u státní zkoušky ze psaní na 
klávesnici PC 

Státní zkouška ze psaní na klávesnici PC  Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 

 

Žák: 
- sestaví a napíše plnou moc, dlužní 

úpis, potvrzenku formou individuální 
stylizace 

- je schopen udělit podnikovou 
procesní a obchodní plnou moc 

Jednoduché právní písemnosti 
- dlužní úpis 
- potvrzenka 
- plná moc 

prokura 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Právo 
Ekonomika 
Český jazyk a literatura 
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Žák: 
- stylizuje a napíše na počítači osobní 

dopisy zaměstnancům 
- užívá normativní zásady při jejich 

vypracování 

Osobní dopisy vedoucích pracovníků 
- blahopřání 
- poděkování 
- kondolence 
- doporučení 
- pozvánka 
- omluva neúčasti 

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

 

Žák: 
- zpracuje na počítači příkazy ředitele, 

směrnice, oběžníky vyplní formuláře 
přípravy a ukončení pracovní cesty – 
cestovní příkaz a vypracuje zprávu 
z pracovní cesty, pomocí internetu 
vyhledá a zpracuje potřebné údaje, 
orientuje se v zákoně o náhradách 
služebních cest 

- stylizuje pozvánky na porady a 
jednání, vytvoří v příslušném 
programu prezenční listiny 

- vyhotoví zápisy z porad 
- zpracuje vnitřní sdělení vedoucích 

pracovníků 

Vnitropodnikové písemnosti 
- písemnosti při organizaci a řízení 

podniku 
- písemnosti při pracovních cestách 
- organizace porad a jednání 
- vnitřní sdělení 

 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a literatura 
Účetnictví 
Ekonomika 
Právo 
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Žák: 
- zpracovává strukturovaný životopis, 

vyhledává a sestavuje evropský 
životopis 

- seznámí se s životopisem formou 
souvislého textu 

- píše žádost o místo na podkladě 
inzerátu 

- umí se přihlásit do výběrového řízení 
- orientuje se v náležitostech pracovní 

smlouvy, zná povinné náležitosti, 
zpracovává pracovní smlouvu 
využitím šablony pro její sepsání, ví, 
kde ji najde 

- stylizuje písemnosti při různých 
formách skončení pracovního 
poměru 

- zpracovává dohodu o provedení 
práce i dohodu o pracovní činnosti, 
využívá šablony pro tyto písemnosti, 
ví, kde je najde 

- užívá normativní úpravu při 
zpracování jednotlivých písemností 

Personální písemnosti 
- životopis 
- žádost o místo 
- písemnosti související se vznikem a 

ukončením pracovního poměru 
- dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a literatura 
Právo 
Ekonomika 
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Žák: 
- stylizuje různé žádosti a stížnosti 

organizacím 
- užívá normativní zásady při jejich 

vypracování 

Písemnosti občana a individuálního 
podnikatele 

- žádost 
- stížnost 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Český jazyk a literatura 
Právo 

 

Žák: 
- seznámí se s knihou přijaté a 

odeslané pošty a doporučených 
zásilek 

- vybrané písemnosti vyřizuje a 
archivuje 
 

Manipulace s dokumenty 
- skartační a archivační řád 
- přijetí pošty 
- evidence a archivace dokladů 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
Člověk a životní prostředí 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
Účetnictví 
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Žák: 
- zvyšuje rychlost a přesnost psaní 

tak, aby vyhověl u státní zkoušky 
z ovládání klávesnice PC (dosahuje 
200 a více čistých úhozů za minutu 
s přesností do 0,50 % chyb) 

Zvyšování rychlosti a přesnosti psaní  
(v průběhu celého ročníku) 

- využití programu ZAV a textů 
z měsíčníku Rozhledy 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Informatika 
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3.18 Právo 

3.18.1 Charakteristika předmětu 

Obsahové vymezení 

Předmět právo tvoří spolu s předměty ekonomika a účetnictví povinný ekonomicko-právní 

základ odborného vzdělání. Jde o stěžejní předmět, který rozvíjí a doplňuje znalosti získané ve 

společenskovědních a odborných ekonomických předmětech. 

Předmět přispívá k rozvoji odborných kompetencí, aby absolventi zejména: 

- chápali nutnost vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotního učení pro rozvoj své 

úspěšné kariéry, 

-  uměli prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky a práva při řešení ekonomických 

problémů, 

- pracovali se zdroji ekonomických a právních informací, samostatně je vyhledávali, 

správně je interpretovali a využívali, 

- sledovali průběžně aktuální dění, především legislativní proces, 

- dodržovali příslušné právní předpisy včetně předpisů týkajících se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a požární ochrany a uměli uplatňovat oprávněné nároky 

v případě pracovního úrazu. 

 

Předmět poskytuje přehled o systému práva a právním řádu ČR, utváří právní vědomí na 

potřebné úrovni a vede žáky k dodržování právních norem. Žáci se učí orientovat v základních 

pramenech práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, 

trestního, rodinného, správního. 

Obsahem učiva jsou základy právních vědomostí potřebné pro orientaci v právních normách a 

právním systému České republiky a pro aplikaci na typické situace. Předmět taktéž přispívá 

k přípravě žáků na přijímací řízení a studium na vysokých a vyšších odborných školách. 

Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků podle právních odvětví v dotaci tří 

týdenní vyučovací hodiny ve třetím ročníku. 

Základní metoda výkladu je doplněna o individuální práci studentů s právními předpisy. 

Pomocí internetu žáci (individuálně nebo ve skupinách) získávají další informace, jedná se 

především o činnost státních orgánů, informace z obchodního a živnostenského rejstříku, 

obchodního věstníku aj. Žáci pracují s autentickými formuláři týkajícími se založení a vzniku 
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podnikatelského subjektu. Vypracovávají písemnosti podané individuálně zaměstnancem i 

zaměstnavatelem v oblasti pracovního práva, např. pracovní smlouvu, výpověď, dohodu o 

ukončení pracovního poměru. Dále vyhotovují písemnosti z oblasti obchodních závazkových 

vztahů, především kupní smlouvu a smlouvu o dílo. Žáci pracují s denním a odborným tiskem, 

ze kterého zpracovávají formou referátů aktuální informace z oblasti práva. Motivaci a zájem 

žáků o předmět podporuje možnost zúčastnit se meziškolské a celostátní soutěže 

v ekonomických znalostech a dovednostech Ekonomický tým. 

Základem pro hodnocení je průběžné ústní zkoušení ze znalostí jednotlivých právních odvětví. 

Při ústním zkoušení je kladen důraz na souvislost projevu a jeho věcnou správnost a na 

uplatňování praktických dovedností v oblasti práva včetně dovedností intelektových. 

Po zvládnutí tematického celku nebo jeho části jsou zadávány písemné práce. U písemného 

projevu je kladen důraz na věcnou správnost, přesnost, přehlednost, pečlivost vyhotovení. 

Součástí hodnocení je i individuální práce studentů. Při klasifikaci je také zohledněna práce 

žáka v hodině a jeho zájem o danou problematiku. 

Časové a organizační vymezení: 

Předmět právo se vyučuje ve 4. ročníku - hodinová týdenní dotace: 3 hodiny 

 

3.18.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Komunikativní kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

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

psaných a 

vhodně se prezentovat, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně, 

- dodržovat jazykové a stylistické normy a používat odbornou terminologii. 

Personální kompetence 

Absolventi by měli být připraveni: 

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 

- dále se vzdělávat. 
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Sociální kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 

Absolventi by měli být schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, především logické, 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat 

s informacemi 

Absolventi by měli umět: 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z internetu, 

- pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Absolventi by měli: 

- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 

- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 

- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit. 
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3.18.3 Učební osnovy 

Ročník: 4. OA    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 
- vysvětlí základní pojmy, 
- uvede příklady právní ochrany, 
- vysvětlí uspořádání právního řádu, 
druhy právních předpisů a vztahy 
mezi nimi, 
- vyjmenuje základní právní odvětví 
včetně základních pramenů práva, 
- vysvětlí proces přijetí zákona, 
- na konkrétních příkladech rozliší 
platnost a účinnost právních norem, 
- pracuje se sbírkou zákonů, 
- uvede příklady právních vztahů a 
jejich prvků, 
- vysvětlí rozdíl fyzické a právnické 
osoby, 
- vysvětlí, kdy je občan způsobilý 
k právním úkonům a má trestní 

1. Základy práva 
- stát a právo, spravedlnost, právní 
vědomí 
- právní řád 
- systém práva, právo veřejné a 
soukromé 
- právní normy, druhy, působnosti, 
legislativní proces, sbírka zákonů, 
novelizace a derogace 
- právní vztahy, právní skutečnosti, 
právní úkony, prvky právního vztahu 

Průřezová témata 
Občan v demokratické společnosti 
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
- občanská nauka 
- dějepis 
 
 
 

 
 
 
 
 
Exkurze : 
Poslanecká 
sněmovna 

Žák 
- na konkrétních příkladech doloží, co 
vymezuje Ústava ČR a LZPS 
- vyhledá v Ústavě ČR a Listině 
základních práv a svobod příslušné 
ustanovení, 

2. Ústavní právo 
- Ústava ČR 
- Listina základních práv a svobod 
- moc zákonodárná, výkonná a soudní 
- policie, advokacie, notářství 
 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
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- charakterizuje subjekty státní moci  
vysvětlí jejich funkci, 

- vyhledá na internetu informace o 
jednotlivých subjektech státní moci, 
- popíše soustavu soudů v ČR, 
- popíše činnost policie, soudů, 

advokacie a notářství. 

 
 
 
 
 

Mezipředmětové vztahy 
- občanská nauka 
- dějepis 
 
 

 
 
 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 
- vyhledá v občanském zákoníku 
příslušnou právní úpravu, 
- vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví 
a 
spoluvlastnictví, 
- uvede předpoklady dědictví a druhy 
dědění a vyhledá v občanském 
zákoníku právní úpravu dědění, 
- popíše, jaké závazky vyplývají 
z běžných smluv, 
- na příkladech rozliší podstatné a 
nepodstatné části smluv, 
- vysvětlí, jak správně postupovat při 
reklamaci, 
- vysvětlí práva a povinnosti smluv. 
stran u konkrétní smlouvy, 
- rozliší podstatné a nepodstatné 
náležitosti vybraných smluv, 

3. Občanské právo 
- pojem a prameny občanského práva 
- práva věcná - vlastnictví, 
spoluvlastnictví 
- právo duševního vlastnictví 
- dědické právo 
- odpovědnost za škodu 
- druhy smluv - kupní, o dílo, nájemní 
- občanské soudní řízení (pojem a 
prameny, účastníci, průběh, 
rozhodnutí, opravné prostředky 
-obchodní závazkové vztahy  
charakteristika, vznik, zajištění 
závazku, zánik závazku, odpovědnost 
za splnění smlouvy 
- kupní smlouva - podstatné a 
nepodstatné části, povinnosti 
kupujícího a prodávajícího, 
- smlouva o dílo – části smlouvy, 
předmět díla, povinnosti zhotovitele a 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
Informační a komunikační 
technologie 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
- občanská nauka 
- ekonomika 
- dějepis 
- ekonomika 1.ročník 
- ekonomická cvičení 4.ročník 
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- vysvětlí a porovná nejběžnější 
dodací.a platební podmínky, 
- srovná jednotlivé prostředky 
právního zajištění závazků, 
- posoudí důsledky změn závazků, 
- na konkrétním případu ukáže, jak lze 
řešit odpovědnost za vady, škodu a 
prodlení, 
- vyhotoví kupní smlouvu, 
- popíše obsah smlouvy o dílo. 
 
 
 
 
 
 
 
vyhledá příslušná ustanovení 
v občanském zákoníku o rodině 
- vysvětlí práva a povinnosti mezi 
manželi a mezi rodiči a dětmi, 
- uvede, kde lze nalézt informací nebo 
pomoc v problémech z rodinného 
práva. 

objednatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pojem, prameny 
- manželství – vznik, vztahy mezi 
manželi, zánik 
- vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací 
povinnost 
- náhradní rodinná výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
- občanská nauka 
 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
 

Žák 
- vyhledá příslušná ustanovení 
v živnostenském zákoně, 
- vysvětlí, co je a co není živnost, 
- uvede podmínky provozování 
živnosti, povinnosti podnikatele 

4. Živnostenské právo 
- charakteristika živnost 
- podmínky a překážky provozování 
živnosti 
- provozování živnosti průmyslovým 
způsobem, odpovědný zástupce, 

 Mezipředmětové vztahy 
- ekonomika 1. ročník 
- ekonomická cvičení 4. ročník 
 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
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- vymezí překážky provozu živnosti, 
- - charakterizuje jednotlivé druhy 
živností, 
- rozliší ohlašovací a koncesovanou 
živnost, 
- na příkladu ukáže postup získání 
živnostenského oprávnění. 

provozovny 
- druhy živností 
- živnostenského oprávnění – vznik a 
zánik 
- živnostenský rejstřík 
- živnostenská kontrola 

Člověk a svět práce 
 

 

Žák 
- vyhledá příslušná ustanovení 
v zákoně o obchodních korporacích, 
- vysvětlí základní pojmy práva a 
dovede je správně používat, 
- orientuje se ve výpisu z obchodního 
rejstříku, 
- posoudí typové případy nekalé 
soutěže, 
- popíše a odliší založení a vznik, 
zrušení a zánik obchodní společnosti, 
- popíše obsah společenské smlouvy, 
- charakterizuje jednotlivé druhy 
obchodních korporací a družstvo, 

5. Obchodní právo - podnikání 
- pojem a prameny obchodního práva, 
- základní pojmy (podnikání, 
podnikatel, podnik, obchodní majetek, 
obchodní firma, jednání podnikatele, 
prokura, obchodní rejstřík, obchodní 
listiny, hospodářská soutěž, nekalá 
soutěž, nedovolené omezování) 
- obchodní společnosti - založení, vznik, 
majetkové poměry, zrušení, zánik 
- veřejná obchodní společnost 
- komanditní společnost 
- společnost s ručením omezeným 
- akciová společnost 
- družstvo 
 

 
Mezipředmětové vztahy 
- ekonomika 1. ročník 
- ekonomická cvičení 4.ročník 
 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan a životní prostředí 

 

Žák 
- vyhledá příslušnou právní úpravu 
v zákoníku práce, 
- vysvětlí práva a povinnosti 
zaměstnance a zaměstnavatele a 
uvede, jak se bránit proti tomu, co je 
v rozporu s právní úpravou, 

6. Pracovní právo 
- pojem a prameny pracovního práva 
- účastníci pracovněprávního vztahu a 
jejich práva – zaměstnanec, 
zaměstnavatel, kolektivní vyjednávání 
- vznik pracovního poměru – pracovní 
smlouva, volba a jmenování, hlavní a 

Mezipředmětové vztahy 
- ekonomika  
- ekonomická cvičení  
 
 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
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- popíše povinné i další náležitosti 
pracovní smlouvy, 
- vyhotoví žádost o uzavření 
pracovního 
poměru, životopis, 
- vyhotoví pracovní smlouvu, 
- uvede způsoby skončení 
pracovněprávního vztahu, 
- na příkladech posoudí oprávněnost 
důvodů výpovědi a okamžitého 
zrušení pracovního poměru ze strany 
zaměstnavatele i zaměstnance, 
- vyhotoví písemnosti při ukončení 
pracovního poměru, 
- posoudí možnosti rozvržení pracovní 
doby a přestávek v práci, 
- na konkrétním příkladu posoudí 
nárok 
zaměstnance na dovolenou, 
- posoudí odlišnost pracovních 
podmínek pro ženy a mladistvé, 
- na konkrétním příkladě posoudí 
přípustnost sjednání dohody o 
provedení práce a dohody o pracovní 
činnosti. 

vedlejší 
- změna pracovněprávního vztahu 
- skončení pracovněprávního vztahu - 
způsoby 
- pracovní doba a doba odpočinku - 
přestávky v práci 
- dovolená na zotavenou 
- pracovní podmínky žen a mladistvých, 
mateřská a rodičovská dovolená 
- překážky v práci 
- pracovní řád, pracovní kázeň, BOZP 
- odpovědnost zaměstnance a 
zaměstnavatele za škodu 
- práce konané mimo pracovní poměr 

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
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Žák 
- na konkrétním případu demonstruje 
konkrétní správní vztah, 
- na příkladu ukáže postup při jednání 
se státní správou a postup 
projednávání přestupků. 

7. Správní právo 
- pojem, prameny 
- správní řízení, řízení o přestupcích 

Mezipředmětové vztahy 
- občanská nauka 
- ekonomika 
 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
 

 

Žák 
- vyhledá příslušnou úpravu 
v trestním 
zákoně, 
- odliší trestný čin od přestupku, 
- vysvětlí protiprávní jednání a právní 
následky trestní odpovědnosti, 
- diskutuje o alternativních trestech,  
o problémech kriminality a vězeňství. 

8. Trestní právo 
- pojem, členění, prameny 
- trestní odpovědnost (trestné činy, 
přestupky) 
- tresty a ochranná opatření 
- trestní řízení, orgány činné v trestním 
řízení 
- specifika trestné činnosti mladistvých 

Mezipředmětové vztahy 
- občanská nauka 
- ekonomika 
 
Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti 
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3.19 Statistika 

3.19.1 Charakteristika předmětu 

Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využít k provádění 

statistických prací v oblasti ekonomiky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě získaných 

vědomostí a dovedností pochopili souvislosti ekonomických jevů. Aby si uvědomili, že různou 

definicí stejně pojmenovaného ukazatele lze získat různé výsledky. Aby ověřili každou 

statistickou informaci získanou z médií, pokud ji dále využívají. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

- práci s informacemi a jejich kritické vyhodnocování,  

- provádění reálného odhadu při řešení praktického problému, 

Průřezová témata  

Občan v demokratické společnosti  

- schopnost odolávat myšlenkové manipulaci  

- orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení  

Informační a komunikační technologie  

- práce s informacemi a komunikačními prostředky  

- využití aplikačního programového vybavení počítače 
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3.19.2 Učební osnovy 

Ročník: 3.    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák  
- uvědomí si důležitost informací pro 
rozhodování,  
- posoudí výhody a nevýhody  
primárních a sekundárních dat a 
rozhodne se pro optimální zdroj dat,  
- pracuje se základními statistickými 
pojmy. 
- má povědomí o činnosti státní 
statistické služby,  
- zná základní zdroje statistických dat. 

Základní statistické pojmy 
Postavení a úkoly statistiky  
Hledání na stránkách ČSÚ 
Hledání na stránkách Eurostat 
Organizace statistické služby  
Zdroje dat  
Etapy statistické práce 
 

 
 
 
 
 
 
OvDS 
 
 
 
 
 

 

- výsledky publikuje pomocí tabulek a  
vhodných grafů,  
- provede statistický rozbor. 

Formy prezentace dat 
Slovní popis výsledků 
Statistické tabulky 
Grafy 

  

- vybere vhodný ukazatel k posouzení 
daného souboru,  
- provádí výpočty ukazatelů,  
- zhodnotí výsledky a vyvodí z nich 
patřičný závěr,  
- provádí analytické vyrovnání časové 
řady přímkou, určí trend a na jeho 
základě provede odhad do budoucna. 

Charakteristiky úrovně 
Charakteristiky variability 
Poměrné ukazatele  
Časové řady  
Indexy  
Zkoumání závislosti 
 

 
OvDS 
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3.20 Práce ve studentské firmě 

3.20.1 Charakteristika předmětu 

Charakteristika předmětu 

V rámci tohoto předmětu - umožněny 2 varianty vedení studentské firmy: 

• Práce ve fiktivní firmě - v rámci NÚV - CEFIF 

• JA studentská firma - v rámci JA Czech (reálná společnost)  

 
Obsahové vymezení práce ve fiktivní firmě 

Učivo ve fiktivní firmě využívá znalostí a dovedností žáků získaných v ostatních předmětech, 

zejména odborných ekonomických a v jazycích. Tyto dovednosti propojuje do funkčního celku 

a vytváří tak významnou část profilu absolventa. Propojením s reálným prostředím do značné 

míry nahrazuje praxi v reálných firmách. Vzhledem k rozsahu a pestrosti činností ve většině 

cílů přináší žákům více než praxe v reálných podmínkách. Žáci se učí plnit konkrétní role ve 

firmě (ředitel, asistent, pokladník, finanční účetní apod.), jednat s úřady a veřejností, 

rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. 

Výuka v předmětu fiktivní firma (dále FIF), probíhá jako samostatné nebo týmové řešení 

praktických úkolů. Žáci musí sami navrhovat podstatné prvky výuky, jako je právní forma FIF, 

podnikatelský záměr, musí samostatně vyhledávat příslušné informace, zjišťovat v reálných 

podmínkách (firmy, úřady, instituce) okolnosti nutné k založení firmy a jejímu fungování a při 

tom dodržovat stanovený harmonogram.  

Významným prvkem výuky je účast na veletrzích FIF (např. na regionálním veletrhu v Příbrami 

nebo na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze). 

Úloha učitele je v koordinaci činnosti, v pomoci při zdolávání obtížných situací, hodnocení 

práce jednotlivých členů týmu a ve zprostředkovávání kontaktů s CEFIF, firmami a institucemi. 

Činnost fiktivní firmy se často opírá o zkušenosti z reálné firmy, která má obdobné zaměření.  

Výuka předmětu probíhá ve specializované učebně vybavené dostatečným množstvím 

počítačů. Žáci využívají především balík programů Microsoft Office - pro zpracování různých 

písemností Word a Excel, pro prezentaci své firmy hlavně PowerPoint a grafické programy 

(Corell). Evidenci své firmy vedou pomocí účetního programu Stereo. Důležité informace 

vyhledávají na internetu. 
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Při korespondenci s obchodními partnery využívají elektronickou poštu. Žáci se také podílejí 

na přípravě dne otevřených dveří, kde informují rodiče a žáky zajímající se o studium na naší 

škole. 

 

Obsahové vymezení JA studentské firmy 

Studenti v rámci výuky tohoto předmětu založí vlastní obchodní společnost, která funguje 

vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky 

fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Jedná se o reálnou činnost, nikoliv 

fiktivní. 

Obsahové vymezení i výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné, s tím rozdílem,  

žáci podnikají reálně ve vybraném podnikatelském záměru. Vyberou pomocí brainstormingu 

předmět podnikání - produkt, případně službu. Zajistí jeho výrobu, propagují jej a nakonec 

prodávají. To vše pod hlavičkou studentské společnosti. 

Žáci získávají zkušenost s reálným podnikáním, osvojí si týmovou spolupráci, učí se schopnosti 

diskutovat, přijímat kritiku a řešit problémy. Mohou uplatnit svoje kreativní schopnosti a učí 

se činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Osvojí si efektivní využívání moderních 

technologií. Díky činnosti ve firmě dochází k rozvoji prezentačních a komunikačních 

dovedností. Žáci získávají konkurenční výhodu na pracovním trhu. Podnikání končí sestavením 

výroční zprávy a likvidací společnosti. 

 

Obecným cílem předmětu Studentská firma je: 

- doplnit teoretickou výuku většiny předmětů nácvikem praktických činností ve školním 

prostředí s výrazným propojením na reálné prostředí, 

- prakticky procvičit základní komunikativní, personální a odborné kompetence žáků, 

- rozvíjet komunikativní kompetence žáků, a to i v cizím jazyce, 

- prakticky aplikovat využití komunikačních prostředků, 

- prakticky propojit dovednosti žáků z různých vyučovacích předmětů, 

- posílit odpovědnost žáků za plnění svěřených úkolů v požadovaném čase a kvalitě, 

- posílit organizační schopnosti žáků a jejich samostatnost, 

- posílit dovednost žáků k sebekontrole, 

- posílit dovednost pracovat v týmu, 
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- posílit dovednost žáků samostatně získávat informace nutné ke splnění úkolu a samostatně 

se vzdělávat. 

Předmět fiktivní firma je zařazen do třetího ročníku, hodinová dotace je 2 hodiny týdně. 

3.20.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Komunikativní kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a situaci, vhodně se prezentovat zejména při jednání 

v rámci FIF a s reálnými partnery, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně, 

- zpracovávat jednoduché texty a formuláře na běžná i odborná témata a různé pracovní 

materiály, 

dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 

- písemně zaznamenávat 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. 

Personální kompetence 

Absolventi by měli být připraveni: 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně 

reagovat, přijímat radu i kritiku i od svých spolužáků – „spolupracovníků“ v rámci firmy. 

 

Sociální kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 

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

návrhy druhých. 

Řešit samostatně pracovní i mimopracovní problémy 

Absolventi by měli být schopni: 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, 
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navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně 

pracovat s informacemi 

Absolventi by měli umět: 

- pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií účelně podle konkrétního úkolu ve studentské firmě, 

- pracovat s aplikačním programovým vybavením, zejména Office a STEREO, 

- komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace 

při kontaktu s jinými studentskými firmami, úřady a institucemi, 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z webových stránek úřadů a institucí, 

partnerských firem a sítě Internet. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Absolventi by měli: 

- umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, 

- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 

- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit. 
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3.20.3 Učební osnovy  – Práce ve fiktivní firmě 

3. ročník  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
1. Úvod – seznámení s fiktivní 
firmou     

- zvolí si obor podnikání a právní formu 
- založení, vznik a činnost fiktivní 
firmy ekonomika   

své fiktivní firmy       

  2. Zahájení podnikání    
- zpracuje jednoduchý podnikatelský - podnikatelský záměr ekonomika   

záměr, - ustavující valná hromada 
informační  a komunikační 
technologie   

- vyhledá informace v živnostenském - příprava zakládacích dokumentů právo   
zákoně a obchodním zákoníku, - příprava způsobu vedení evidence    

- zpracuje jednoduchou společenskou 
- spolupráce s institucemi (OSSZ, 
VZP, člověk a svět práce   

smlouvu a další písemnosti při 
banka, FÚ, hospodářská komora, 
ŽÚ)    

založení a vzniku společnosti, - komunikace ve firmě    

- připraví a zorganizuje ustavující      
valnou hromadu,      
- vyhotoví zápis z ustavující valné      
hromady,      
- vyhotoví písemnosti pro VZP, OSSZ a      
FÚ,      
- vyhotoví písemnosti při založení účtu      
u banky.       
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  3. Činnost firmy    

- sestaví jednoduchý plán činnosti, 
- management (plánování, 
organizování ekonomika   

- graficky vyjádří organizaci FIF, činnosti, rozhodování, porady,    
- uspořádá a vede porady, kontrola) člověk a svět práce   

- vyhotoví pozvánku na poradu a zápis      
z porady,      
        
- vyplní osobní dotazníky, pracovní  - vedení personální agendy    
smlouvy, platební výměry,   ekonomika   
prohlášení k dani atd.       
- zpracovává doklady vyplývající - vedení finančního účetnictví PaEK účetní program 
z činnosti FIF,   účetnictví STEREO 

- vede účetnictví i další evidenci firmy,       
- vypočítá a zaúčtuje mzdy a provede - zpracování mezd    
povinné odvody z mezd,   účetnictví   
- sestaví a napíše obchodní dopisy - navázání kontaktů s obchodními    
(nabídky, poptávky), partnery a obchodování s nimi člověk a svět práce   
- vyhotoví objednávky, kupní      
smlouvy, faktury       
- vede skladní karty, příjemky a výdejky - vedení skladové evidence ekonomika   

    účetnictví   

  4. Veletrh FIF    

- vyhotoví propagační materiály, - příprava veletrhu FIF člověk a svět práce   
- prezentuje svoji FIF,   informační a komunikační    
- připraví výstavní stánek včetně ukázek   technologie   
zboží či služeb,      
- připraví a zpracuje doklady používané   ekonomika   
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při prodeji v hotovosti nebo na   účetnictví   

fakturu,       

- nabízí zboží či služby návštěvníkům - účast na veletrhu FIF  regionální veletrh 
veletrhu,    Příbram 

- realizuje prodej,    
mezinárodní 
veletrh 

- vystaví pro zákazníka stvrzenku o   člověk a svět práce Praha 
zaplacení nebo fakturu,      

- komunikuje se zahraničními      
zákazníky       
- sepíše prodané zboží či služby a - zpracování výsledků veletrhu FIF     
provede inventarizaci,  ekonomika   
- zpracuje a zaúčtuje faktury, pokladní  účetnictví   
doklady, skladovou evidenci a      

bankovní výpisy,      
- vypočítá výsledek hospodaření       

  5. Zhodnocení činnosti firmy     
- vyvodí závěry ze zjištěných výsledků - kontrola činnosti firmy ekonomika   
hospodaření. - zhodnocení výsledků hospodaření statistika   
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3.20.4 Učební osnovy – JA studentská firma 

3. ročník  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák: 
- volba vedení a struktury společnosti,  
 brainstroming 
- výběr podnikatelského záměru, 
- název společnosti, logo 
- registrace 

1. Úvod – seznámení se 
studentskou  
 firmou 
- založení, vznik a činnost 
studentské  
 společnosti  
  

ekonomika 
 

  
  
  

- provede marketingový průzkum, 
- provede analýzu konkurence,  
- sestaví plány oddělení 
- vyvíjí a vyrábí produkt  
- sestavení kalkulace produktu  
- zajišťuje propagaci  

2. Zahájení podnikání 
- příprava zakládacích dokumentů 
- příprava způsobu vedení evidence 
- spolupráce s institucemi  
- komunikace ve firmě 

člověk a svět práce 
 
ekonomika 
účetnictví 

 

  
- sestaví jednoduchý plán činnosti, 
- graficky vyjádří organizační strukturu 
- uspořádá a vede porady, 
- vyhotoví pozvánku na poradu a zápis 
 z porady, 
- vede účetnictví daňovou evidenci  
- vede obchodní elektronickou  
 korespondenci  
- vede skladní karty, příjemky a výdejky 

3. Činnost firmy 
- management (plánování, 
organizování 
činnosti, rozhodování, porady, 
kontrola) 

člověk a svět práce 
 
ekonomika 
účetnictví 

  

  
- vyhotoví propagační materiály, 

4. Veletrh FIF 
- příprava veletrhu JA firem 

člověk a svět práce 
informační a komunikační 

 
Veletrhu JA firem  
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- zpracuje prezentaci firmy a představí ji 
 účastníkům veletrhu 
- prezentuje svoji společnost 
- připraví výstavní stánek včetně zboží 
- připraví a zpracuje doklady používané 
při  
 prodeji za hotové 
- nabízí zboží či služby návštěvníkům 
 veletrhu, 
- realizuje prodej, 
- vystaví pro zákazníka stvrzenku o 
 zaplacení  
- zaeviduje veškeré doklady do daňové  
 evidence 

  
  
  
  
  
  
- účast na veletrhu  
  
  
  

technologie 
 
 
 
 
 
ekonomika 
účetnictví 
 
 

Praha 
 

- uzavře daňovou evidenci 
- sestaví výrobní zprávu  
- dokáže zhodnotit činnost firmy na 
základě  
 SWOT analýzy. 

5. Zhodnocení činnosti a likvidace 
společnosti 
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3.21 Konverzace v anglickém jazyce 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je volitelným předmětem nabízeným 

žákům ve třetím a čtvrtém ročníku gymnázia a střední odborné školy ekonomické a v sextě, 

septimě a oktávě víceletého gymnázia. 

Hodinová dotace vyučovacího předmětu Konverzace v anglickém jazyce je 2 hodiny týdně. 

V rámci volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce je realizován vzdělávací obsah 

vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v RVP GV. Cílem výuky předmětu studentů střední odborné 

školy ekonomické je dosažení úrovně A2, popř. B1 v návaznosti na předmět Další cizí jazyk – 

Anglický jazyk. Důraz je kladen na osvojení spisovného jazyka v písemné a především 

v mluvené podobě, je rozvíjena řada komunikativních strategií. Do předmětu Konverzace 

v anglickém jazyce jsou v průběhu obou let integrovány tematické okruhy průřezových témat 

– Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Svým vzdělávacím 

obsahem úzce souvisí především se vzdělávacími obsahy předmětů Český jazyk a literatura, 

Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis, Informatika a výpočetní technika, Hudební 

výchova, Výtvarná výchova. 

V průběhu studia Konverzace v anglickém jazyce jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, 

sociální a personální, k učení a k řešení problémů. Mimo vyučovací hodiny jsou formovány 

kompetence žáků v rámci poznávacích zájezdů a akcí spojených s danou jazykovou oblastí. 

Žáci jsou připravováni k účasti v konverzačních soutěžích v anglickém jazyce. 

 

3.21.1 Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Konverzace v anglickém jazyce jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí 

využívány následující postupy: 

Kompetence k učení: 

- žáci samostatně zpracovávají zadaná témata a úkoly na základě využití různých informačních 

zdrojů a pramenů 

- žáci konzultují přípravu náročnějších prací s učitelem a výsledky své práce prezentují před 

spolužáky 
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- žáci obhájí svou práci, názory a stanoviska v následných diskusích, reagují na dotazy a 

připomínky učitele a spolužáků 

- žáci zpracovávají některá témata ve skupinách, konfrontují různé zdroje informací a vytvářejí 

ucelené výklady, s nimiž pak seznamují své spolužáky 

- žáci jsou vedeni učitelem k sebehodnocení, organizují a řídí vlastní domácí přípravu 

- žáci využívají různé strategie učení: analyzují texty z obsahového i formálního hlediska a 

rozvíjejí své kritické myšlení, vytvářejí myšlenkové mapy, řeší problémové situace navozené 

učitelem, sbírají informace na zadané téma, zpracovávají a prezentují je 

- žáci pod vedením učitele kriticky analyzují zdroje informací, jejich kvalitu, správně formulují 

argumenty 

- žáci čtou a analyzují texty odborné a krásné literatury, diskutují o nich a připravují prezentace 

Kompetence k řešení problémů: 

- žáci opravují stylistické chyby v textu a objasňují je na základě dříve získaných poznatků, 

z hlediska obsahového analyzují texty, rozpoznávají problémy a vyjadřují své názory na jejich 

řešení 

- žáci poznávají své individuální schopnosti a podle nich reagují výběrem vlastního stylu učení, 

domácí přípravy apod. 

- žáci jsou učitelem vedeni k rozvíjení vlastní fantazie, představivosti a kreativního myšlení 

prostřednictvím rolí, vytvářením faktitivních příběhů, tvorbou myšlenkových map, kreativního 

psaní, individuálních i týmových prezentací, dialogů atp., k čemuž využívají dílčí myšlenkové 

operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, třídění, abstrakce, konkretizace, generalizace) 

- žáci jsou učitelem vedeni k logickému myšlení (otázky, kvízy, vyjadřování vlastních postojů a 

hodnocení v diskusích i při prezentacích atp.) 

- žáci mají možnost výběru alternativních řešení, čímž si vytvářejí vlastní pohled na problém 

Kompetence komunikativní: 

- žáci jsou učitelem vedeni k porozumění slyšeného cizojazyčnému projevu i čtenému textu jak 

z hlediska obsahu, tak i z hlediska komunikačního záměru mluvčího nebo pisatele (různé typy 

poslechových cvičení, formální a obsahová analýza textů) 

- svoje jazykové znalosti žáci prakticky využívají zejména v ústní komunikaci s cizojazyčnými 

partnery, mají možnost zúčastňovat se výměnných zahraničních pobytů, různých 

mezinárodních projektů, poznávacích zájezdů atd. 
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- žáci ověřují své schopnosti cizojazyčně reagovat v různých komunikačních situacích 

prostřednictvím vytváření improvizovaných dialogů různé úrovně formálnosti vzhledem 

k úrovni jejich znalostí 

- žáci prezentují své výstupy na veřejnosti, před třídou nebo jinou skupinou posluchačů 

Kompetence sociální, personální a občanské: 

- žáci jsou vedeni k uvědomění si vlastních schopností, hodnotí kriticky či sebekriticky svůj 

vlastní výkon 

- žáci posuzují výkony svých spolužáků, kriticky je hodnotí a zdůvodňují své hodnocení 

- žáci získávají a rozvíjejí tyto kompetence v průběhu obou let zároveň s kompetencemi výše 

uvedenými prostřednictvím vhodného výběru témat (lidské tělo a zdravý životní styl, ochrana 

životního prostředí, problémy ve světě, multikulturní aspekty, sociální problémy apod.) a 

metod (kritické myšlení, problémové vyučování, týmová práce, projektová práce, řízená i 

neřízená diskuse, individuální prezentace apod.) 

Kompetence k podnikavosti 

- žáci jsou vedeni k samotnému navazování kontaktů nejen s rodilými mluvčími, k samotné 

realizaci různých projektů a k schopnosti uplatnit své vědomosti a dovednosti v budoucím 

studiu či práci v zahraničí 
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3.21.2 Učební osnovy 

Ročník: 3.OA    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák: 
 
porozumění a poslech 
rozumí hlavním myšlenkám delšího 
poslechu a autentické konverzace 
s rozlišením různých mluvčích  
rozumí pokynům a instrukcím týkající se 
organizace výuky 
adekvátně reaguje 
 
čtení 
čte srozumitelně a plynule různé druhy 
textu 
vyhledá v textu hlavní myšlenky a 
detailní informaci 
využívá různé typy slovníku 
 
mluvení 
vyjádří svůj názor 
adekvátně reaguje a prosadí svá 
stanoviska v běžných komunikačních 
situacích 
diskutuje na dané téma 
 
psaní 
 

Jídlo a pití 
Slovní zásoba 
složení potravy, jídelní lístek, stravovací návyky 
 
Komunikační dovednosti 
objednávka v restauraci 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace k maturitě 
rozhovor - v restauraci 
 
Sport 
Slovní zásoba: 
druhy sportů, sportovní náčiní a vybavení 
 
Komunikační dovednosti 
popis jednotlivých sportů a potřebného vybavení 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace k maturitě 
rozhovor - organizace sportovní akce 
 
Spojené království 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na Británii 
Komunikační dovednosti 

 
Člověk a svět práce 
 
Člověk a životní prostředí 
 
Občan a demokratické 
společností 
 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
 
 
 
 

  ČSP 
  ČŽP  
  OvDS 
    
 
IKT 
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popis Británie: základní informace, zajímavá místa, 
historie, povrch 
 
Jazykové situace 
prezentace k maturitě 
rozhovor - plánujeme výlet po Spojeném království 
pracovní pohovor na pozici v Británii 
 
Londýn 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na Londýn 
Komunikační dovednosti 
popis Londýna: základní informace, zajímavá místa, 
historie, povrch 
 
Jazykové situace 
prezentace k maturitě 
rozhovor - plánujeme výlet do Londýna 
pracovní pohovor na pozici v Londýně 
 
Sedlčany 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na reálie Sedlčan 
 
Komunikační dovednosti 
popis města, ubytovacích a stravovacích možnosti, 
turisticky zajímavých míst, volnočasových aktivit 
  
Jazykové situace 
rozhovor v turistické kanceláři  
doporučení vhodných turisticky atraktivních míst 
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Praha 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na reálie Prahy 
 
Komunikační dovednosti 
popis Prahy s jejími hlavními historickými památkami, 
popis historických částí Prahy s pomocí mapy  
 
Jazykové situace 
rozhovor a doporučení vhodných turisticky atraktivních 
míst 
 
Česká republika 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na reálie České republiky 
 
Komunikační dovednosti 
popis země s jejími turisticky zajímavými místy, historií a 
místopisem 
 
Jazykové situace 
rozhovor v turistické kanceláři 
doporučení vhodných turisticky atraktivních míst 
 
Hospodářství v oblasti Sedlčanska 
Slovní zásoba: 
Aktivity primárního sektoru 
Aktivity společností 
 
Komunikační dovednosti 
Popis hospodářství města Sedlčany 
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Jazykové situace 
tvorba prezentace 
 
Hospodářství České Republiky 
Slovní zásoba: 
Aktivity primárního sektoru 
Aktivity společností 
 
Komunikační dovednosti 
Popis hospodářství České Republiky 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
 
Životopis a pracovní pohovor 
Slovní zásoba 
Osobní údaje, pracovní historie, kvalifikace, další 
dovednosti, reference 
 
Komunikační dovednosti 
Popis jednotlivých částí životopisu 
pracovní pohovor 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
životopis / C.V. 
pracovní pohovor 
 
Společnosti a typy společností v UK a České Republice 
Slovní zásoba: 
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Typy společností 
Aktivity jednotlivých společností 
 
Komunikační dovednosti 
Popis společnosti a jednotlivých typů společností 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
 

 
 
 
 
 
 

Maloobchod a oblečení 
Slovní zásoba: 
Slovní zásoba týkající se maloobchodu 
Slovní zásoba týkající se oblečení, např. typy materiálů 
Komunikační dovednosti 
Popis současných trendů maloobchodní činnosti, např. 
internetový obchod 
Popis typů oblečení 
Popis materiálů a velikostí 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
Rozhovor - v obchodu s oblečením 
Práce au pair 
Slovní zásoba: 
Slovní zásoba týkající se práce au pair 
Komunikační dovednosti 
Situace týkající se práce au pair 
Jazykové situace 
Rozhovor - přijímací pohovor pro au-pair 
Rozhovor - au-pair s rodinou 
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Ročník: 4.OA    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák: 
 
porozumění a poslech 
rozumí hlavním myšlenkám 
delšího poslechu a autentické 
konverzace s rozlišením různých 
mluvčích  
rozumí pokynům a instrukcím 
týkající se organizace výuky 
adekvátně reaguje 
 
čtení 
čte srozumitelně a plynule různé 
druhy textu 
vyhledá v textu hlavní myšlenky a 
detailní informaci 
využívá různé typy slovníku 
 
mluvení 
vyjádří svůj názor 
adekvátně reaguje a prosadí svá 
stanoviska v běžných 
komunikačních situacích 
diskutuje na dané téma 
 
psaní 

Jídlo a pití 
Slovní zásoba 
složení potravy, jídelní lístek, stravovací návyky 
 
Komunikační dovednosti 
objednávka v restauraci 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace k maturitě 
rozhovor - v restauraci 
 
Sport 
Slovní zásoba: 
druhy sportů, sportovní náčiní a vybavení 
 
Komunikační dovednosti 
popis jednotlivých sportů a potřebného 
vybavení 
 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace k maturitě 
rozhovor - organizace sportovní akce 
 
Masmédia 
Slovní zásoba: 

 
Člověk a svět práce 
 
Člověk a životní prostředí 
 
Občan a demokratické společností 
 
Informační a komunikační 
technologie 
 
 
 
 
 
 

  ČSP 
    ČŽP  
   OvDS 
    
 
IKT 
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hromadné sdělovací prostředky 
 
Komunikační dovednosti 
popis druhů hromadných sdělovacích 
prostředků 
popis novin a druhů novin 
popis televizních programů 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace k maturitě 
rozhovor - interview pro noviny 
tvorba titulní strany v novinách 
 
Kanada  
Slovní zásoba 
slovní zásoba zaměřená na Kanadu 
 
Komunikační dovednosti 
popis Kanady: základní informace, zajímavá 
místa, historie, zvláštnosti 
 
Jazykové situace 
prezentace k maturitě 
pracovní pohovor na pozici v Kanadě 
rozhovor - naplánujte výlet po Národním parku 
Banff 
 
USA 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na USA, např. národní 
park 
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Komunikační dovednosti 
popis USA: základní informace, zajímavá místa, 
historie, povrch 
Jazykové situace 
prezentace k maturitě 
rozhovor - ucházíme se o práci v USA 
rozhovor - plánujeme výlet po Spojených státech 
 
New York City, Washington, D. C. 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na USA 
americká angličtina 
 
Komunikační dovednosti 
popis dvou velkoměst: NYC a WDC 
 
Jazykové situace 
prezentace k maturitě 
rozhovor - plánujeme výlet do měst - NYC nebo 
WDC 
 
Spojené království 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na Británii 
 
Komunikační dovednosti 
popis Británie: základní informace, zajímavá 
místa, historie, povrch 
 
Jazykové situace 
prezentace k maturitě 
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rozhovor - plánujeme výlet po Spojeném 
království 
pracovní pohovor na pozici v Británii 
 
 
Londýn 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na Londýn 
 
Komunikační dovednosti 
popis Londýna: základní informace, zajímavá 
místa, historie, povrch 
 
Jazykové situace 
prezentace k maturitě 
rozhovor - plánujeme výlet do Londýna 
pracovní pohovor na pozici v Londýně 
 
Austrálie a Nový Zéland 
Slovní zásoba 
slovní zásoba zaměřená na reálie Austrálie a 
Nového Zélandu  
Komunikační dovednosti 
Dokáže sdělit základní informace o Austrálii a 
Novém Zélandu 
vypráví o zajímavých místech z hlediska 
historicko-zeměpisného  
 
Jazykové situace 
popis plánu okružní cesty po Austrálii (Novém 
Zélandu)  



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

246 

 

Reaguje vhodně při simulaci pohovoru do 
zaměstnání v australském turistickém středisku  
 
Sedlčany 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na reálie Sedlčan 
Komunikační dovednosti 
popis města, ubytovacích a stravovacích 
možnosti, turisticky zajímavých míst, 
volnočasových aktivit 
  
Jazykové situace 
rozhovor v turistické kanceláři  
doporučení vhodných turisticky atraktivních míst 
 
Praha 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na reálie Prahy 
 
Komunikační dovednosti 
popis Prahy s jejími hlavními památkami, 
popis historických částí Prahy s pomocí mapy  
 
Jazykové situace 
rozhovor a doporučení vhodných turisticky 
atraktivních míst 
 
Česká republika 
Slovní zásoba: 
slovní zásoba zaměřená na reálie České 
republiky 
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Komunikační dovednosti 
popis země s jejími turisticky zajímavými místy, 
historií a místopisem 
 
Jazykové situace 
rozhovor v turistické kanceláři 
doporučení vhodných turisticky atraktivních míst 
 
Hospodářství v oblasti Sedlčanska 
Slovní zásoba: 
Aktivity primárního sektoru 
Aktivity společností 
 
Komunikační dovednosti 
Popis hospodářství města Sedlčany 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
Hospodářství České Republiky 
Slovní zásoba: 
Aktivity primárního sektoru 
Aktivity společností 
 
Komunikační dovednosti 
Popis hospodářství České Republiky 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
 
Životopis a pracovní pohovor 
Slovní zásoba: 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

248 

 

Osobní údaje, pracovní historie, kvalifikace, další 
dovednosti, reference 
 
Komunikační dovednosti 
Popis jednotlivých částí životopisu 
pracovní pohovor 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
životopis / C.V. 
pracovní pohovor 
 
Společnosti a typy společností v UK a České 
Republice 
Slovní zásoba: 
Typy společností 
Aktivity jednotlivých společností 
Komunikační dovednosti 
Popis společnosti a jednotlivých typů společností 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 

 
 
 
 
 
 

Maloobchod a oblečení 
Slovní zásoba 
Slovní zásoba týkající se maloobchodu 
Slovní zásoba týkající se oblečení, např. typy 
materiálů 
 
Komunikační dovednosti 
Popis současných trendů maloobchodní činnosti, 
např. internetový obchod 
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Popis typů oblečení 
Popis materiálů a velikostí 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
Rozhovor - v obchodu s oblečením 
 
Práce au pair 
Slovní zásoba: 
Slovní zásoba týkající se práce au pair 
 
Komunikační dovednosti 
Situace týkající se práce au pair 
 
Jazykové situace 
Rozhovor - přijímací pohovor pro au-pair 
Rozhovor - au-pair s rodinou 
 
EU: Základní údaje  
Slovní zásoba: 
Slovní zásoba týkající EU, např. členské státy 
apod. 
 
Komunikační dovednosti 
umí vést diskusi o výhodách a nevýhodách 
členství v EU 
 
Jazykové situace 
tvorba prezentace 
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3.22 Konverzace v německém jazyce 

3.22.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Konverzace v německém jazyce je volitelným předmětem nabízeným 

žákům ve třetím a čtvrtém ročníku obchodní akademie. Hodinová dotace vyučovacího 

předmětu Konverzace v německém jazyce je 2 hodiny týdně. V rámci volitelného předmětu 

Konverzace v německém jazyce je realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí 

jazyk v RVP. Cílem výuky předmětu je dosažení úrovně B1 v návaznosti na předmět Další cizí 

jazyk – Německý jazyk. Důraz je kladen na osvojení spisovného jazyka v písemné a především 

v mluvené podobě, je rozvíjena řada komunikativních strategií. Do předmětu Konverzace 

v německém jazyce jsou v průběhu obou let integrovány tematické okruhy průřezových témat 

– Občan demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační 

a komunikační technologie. Svým vzdělávacím obsahem úzce souvisí především se 

vzdělávacími obsahy předmětů Český jazyk a literatura, Základy společenských věd, Zeměpis, 

Informatika a výpočetní technika. 

V průběhu studia Konverzace v německém jazyce jsou rozvíjeny kompetence komunikativní, 

sociální a personální, k pracovnímu uplatnění. Mimo vyučovací hodiny jsou formovány 

kompetence žáků v rámci poznávacích zájezdů a akcí spojených s danou jazykovou oblastí. Žáci 

jsou připravováni k účasti v konverzačních soutěžích v německém jazyce. 

3.22.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Konverzace v německém jazyce jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí 

využívány následující postupy: 

Kompetence komunikativní: 

- žáci jsou učitelem vedeni k porozumění slyšeného cizojazyčnému projevu i čtenému textu jak 

z hlediska obsahu, tak i z hlediska komunikačního záměru mluvčího nebo pisatele (různé typy 

poslechových cvičení, formální a obsahová analýza textů) 

- svoje jazykové znalosti žáci prakticky využívají zejména v ústní komunikaci s cizojazyčnými 

partnery, mají možnost zúčastňovat se výměnných zahraničních pobytů, různých 

mezinárodních projektů, poznávacích zájezdů atd. 

- žáci ověřují své schopnosti cizojazyčně reagovat v různých komunikačních situacích 

prostřednictvím vytváření improvizovaných dialogů  
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- žáci prezentují své výstupy na veřejnosti, před třídou nebo jinou skupinou posluchačů 

Kompetence personální: 

- žáci jsou vedeni k uvědomění si vlastních schopností, hodnotí kriticky či sebekriticky svůj 

vlastní výkon 

- žáci se učí stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností a zájmové a pracovní 

orientace 

- žáci jsou připravováni na celoživotní sebevzdělávání 

- žáci jsou vedeni k přijímání rad a kritiky a učí se pracovat efektivně a využívat zkušenosti 

jiných lidí 

Kompetence sociální: 

- žáci posuzují výkony svých spolužáků, kriticky je hodnotí a zdůvodňují své hodnocení 

- žáci se učí přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

- žáci jsou vedeni k práci v týmu a k rozvíjení schopnosti zastávat v týmu různé role 

- žáci se učí kriticky hodnotit práci a význam týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů 

- žákům jsou navozovány situace, kdy se vzájemně potřebují 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 

- žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k práci 

- žákům je vytvářeno podnětné a tvořivé pracovní prostředí 

- žáci jsou vedeni k adopci na nové pracovní podmínky 

- žáci jsou vedeni k uplatnění jazykového vzdělání na trhu práci 

- žáci se učí písemně i verbálně se seberealizovat při vstupu na trh práce 

- žáci jsou vedeni k samotnému navazování kontaktů nejen s rodilými mluvčími, k samotné 

realizaci různých projektů a k schopnosti uplatnit své vědomosti a dovednosti v budoucím 

studiu či práci v zahraničí 

Žáci získávají a rozvíjejí tyto kompetence v průběhu obou let zároveň s kompetencemi výše 

uvedenými prostřednictvím vhodného výběru témat (lidské tělo a zdravý životní styl, ochrana 

životního prostředí, problémy ve světě, multikulturní aspekty, sociální problémy apod.) a 

metod (kritické myšlení, problémové vyučování, týmová práce, projektová práce, řízená i 

neřízená diskuse, individuální prezentace apod.). 
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3.22.3 Učební osnovy 

Ročník: 3.OA 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

B. Produktivní řečové dovednosti a 
strategie 
1. Písemný projev - žák: 
- popíše místo, cestu, věc, osobu, 
událost, děj… 
- popíše a představí sebe i druhé 
- popíše pocity a reakce, /ne/souhlas, 
překvapení, obavu 
- vyjádří názor, postoj, např. omluvu, 
lítost 
- vyjádří vlastní myšlenku 
- vyjádří úmysl, přání, žádost, pozvání, 
prosbu, nabídku apod. 
- zdůvodní určité činnosti nebo 
skutečnosti 
- vysvětlí problém a navrhnout řešení 
problému 
- vysvětlí a zdůraznit, co považuje za 
podstatné 
- sdělí, ověří specifické informace a 
požádat o ně 
- shrne a využije předložené 
faktografické informace 
- zeptá se na názor, postoj, pocity, 
problém apod. 
- zodpoví jednoduché dotazy 

 Výchozí texty: 
- konkrétní a běžná témata  
- autentické situace z každodenního 
života a cestování do německy mluvících 
zemí 
oblasti: osobní, veřejné, vzdělávací, 
společenské, pracovní 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ČSP 
ČŽP 
OvDS 
IKT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
slohové útvary: 
formální a 
neformální dopis, 
vzkaz, životopis, 
vyprávění atd. 
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2. Ústní interakce – 
 žák:  
- zjistí, předá, ověří si a potvrdí 
nekomplikované informace 
- udílí podrobné orientační pokyny a 
požádá o ně 
- zahájí, udržuje a ukončí jednoduchý 
rozhovor 
- vyzve partnera v komunikaci, aby 
vyjádřil svůj názor 
- stručně posoudí a komentuje názor 

- konkrétní a běžná témata  
- každodenní a snadno předvídatelné 
situace, které mohou nastat při setkání 
s cizinci  
oblasti: osobní, veřejné, vzdělávací, 
společenské, pracovní 
  
  

  
  
  
  
  

typy úloh: 
otevřené se 
stručnou a širokou 
odpovědí 
  
  
  
  

- reaguje na vyjádřené city 
- diskutuje o problému 
- rozvine argumentaci 
- shrne diskusi 
- srovná, posoudí alternativní řešení 
- zodpoví běžné dotazy 
- zodpoví otázky týkající se podrobností 
- požádá o zopakování, objasnění toho, 
co partner řekl 
- požádá o ujištění, že mu partner 
rozuměl 
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Vyučovací předmět: Konverzace v německém jazyce – 4. OA 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

A. Receptivní řečové dovednosti 
1. Poslech - žák: 
- rozpozná téma 
- pochopí hlavní myšlenku 
- pochopí záměr/ názor mluvčího 
- postihne hlavní body 
- postihne specifické informace 
- porozumí orientačním pokynům 
- porozumí jednoduchým technickým 
informacím k předmětům každodenní 
potřeby 
2. Čtení - žák: 
- pochopí hlavní myšlenku, rozpozná 
hlavní závěry textu 
- pochopí záměr a názor autora/postav 
- porozumí přáním a pocitům 
- rozpozná hlavní body 
- porozumí popisu událostí 
- porozumí výstavbě textu 
- vyhledá specifické informace 
- shromáždí specifické informace 
z různých částí textu a z více krátkých 
textů 
- porozumí jednoduchým návodům, 
předpisům, značením 
- odhadne význam neznámých výrazů  
- rozpozná, zda text obsahuje relevantní 
informace 

Výchozí texty: 
Konkrétní a běžná témata: 
- rodina 
- režim dne 
- jídlo a stravování 
- škola a vzdělávání 
- příroda 
- roční období a počasí 
- povolání (nabídka volných míst, 
 žádost o místo, pohovor) 
- životopis 
- zvyky, svátky 
- autentické situace z každodenního 
života a cestování do německy mluvících 
zemí 
oblasti: osobní, veřejné, vzdělávací, 
společenské, pracovní 
  
 
výchozí texty: 
- konkrétní a běžná témata  
- autentické situace z každodenního 
života a cestování do německy mluvících 
zemí 
oblasti: osobní, veřejné, vzdělávací, 
společenské, pracovní  
  
 

  
ČSP 
ČŽP 
OvDS 
IKT 
  
  
  
  

  
  
typy úloh: 
uzavřené a 
otevřené úlohy se 
stručnou odpovědí 
  
  
  
 typy úloh: 
uzavřené úlohy 
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B. Produktivní řečové dovednosti a 
strategie 
1. Písemný projev - žák: 
- popíše místo, cestu, věc, osobu, 
událost, děj… 
- popíše a představí sebe i druhé 
- popíše pocity a reakce, /ne/souhlas, 
překvapení, obavu 
- vyjádří názor, postoj, např. omluvu, 
lítost 
- vyjádří vlastní myšlenku 
- vyjádří úmysl, přání, žádost, pozvání, 
prosbu, nabídku apod. 
- zdůvodní určité činnosti nebo 
skutečnosti 
- vysvětlí problém a navrhnout řešení 
problému 
- vysvětlí a zdůraznit, co považuje za 
podstatné 
- sdělí, ověří specifické informace a 
požádat o ně 
- shrne a využije předložené 
faktografické informace 
- zeptá se na názor, postoj, pocity, 
problém apod. 
- zodpoví jednoduché dotazy 

 Výchozí texty: 
- konkrétní a běžná témata  
- autentické situace z každodenního 
života a cestování do německy mluvících 
zemí 
oblasti: osobní, veřejné, vzdělávací, 
společenské, pracovní 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ČSP 
ČŽP 
OvDS 
IKT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
slohové útvary: 
formální a 
neformální dopis, 
vzkaz, životopis, 
vyprávění atd. 
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2. Ústní interakce – 
 žák: - zjistí, předá, ověří si a potvrdí 
nekomplikované informace 
- udílí podrobné orientační pokyny a 
požádá o ně 
- zahájí, udržuje a ukončí jednoduchý 
rozhovor 
- vyzve partnera v komunikaci, aby 
vyjádřil svůj názor 
- stručně posoudí a komentuje názor 

- konkrétní a běžná témata  
- každodenní a snadno předvídatelné 
situace, které mohou nastat při setkání 
s cizinci  
oblasti: osobní, veřejné, vzdělávací, 
společenské, pracovní 
  
  

  
  
  
  
  

typy úloh: 
otevřené se 
stručnou a širokou 
odpovědí 
  
  
  
  

- reaguje na vyjádřené city 
- diskutuje o problému 
- rozvine argumentaci 
- shrne diskusi 
- srovná, posoudí alternativní řešení 
- zodpoví běžné dotazy 
- zodpoví otázky týkající se podrobností 
- požádá o zopakování, objasnění toho, 
co partner řekl 
- požádá o ujištění, že mu partner 
rozuměl 
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3.23 Seminář z účetnictví 

3.23.1 Charakteristika předmětu 

Obsahové vymezení: 

V předmětu seminář z účetnictví si student vyzkouší prakticky využít veškeré svoje dosud 

nabyté teoretické vědomosti a dovednosti z předmětu účetnictví. Připravuje žáky k tomu, aby 

dokázali zpracovávat účetnictví, vyhodnocovat ekonomickou realitu firem. Základem práce 

v tomto předmětu je zpracování různých témat z oblasti účetnictví, tj. zachycování příjmů a 

výdajů, nákladů a výnosů, zjišťování majetku a závazků. 

 

Časové a organizační vymezení: 

Celková týdenní hodinová dotace za studium: 2 hodiny 

Učivo je rozvrženo s následující hodinovou dotací: 4. ročník: 2 hodiny 

Předmět seminář z účetnictví se vyučuje většinou v kmenové třídě. Žáci jsou ve třídě rozděleni 

na polovinu, učí se odděleně tzv. skupina alfa a beta. Využívá se také odborná učebna PaEK, 

kde je na počítačích nainstalován účetní program. 

 

3.23.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- jednoznačně chápe smysl a cíl učení 

- je veden k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost 

- chápe nutnost sebevzdělání, které je mu na praktických a jemu blízkých příkladech 

vysvětlováno 

- posiluje svůj kladný vztah k učení  

- se učí vyhledávat potřebné informace v různých zdrojích, zpracovávat je a používat (při 

hodnocení učitel používá ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace)  

- žák se učí trpělivosti, je povzbuzován 

- je připravován na celoživotní sebevzdělávání 

 

 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

258 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- dokáže vystihnout jádro problému, dokáže si dohledat potřebné informace ve 

vlastních studijních materiálech, v odborné literatuře, na internetu 

- navrhne různá řešení 

- dokáže na daný problém použít příslušný algoritmus řešení 

- vhodně využívá k řešení programové vybavení počítačů a jiných technických pomůcek 

- zvládne interpretovat výsledky svých řešení a zpětně si zkontrolovat a ověřit dosažený 

výsledek 

- použije při řešení úloh logické myšlení 

Kompetence komunikativní 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- vystupuje v souladu s pravidly slušného chování 

- dokáže formulovat své myšlenky 

- zvládne vlastní prezentaci v různých situacích 

- umí zpracovat různé texty s důrazem na gramatiku a styl i event. odbornost výkladu 

- umí zaznamenat podstatné myšlenky z různých projevů, přednášek, školení 

Kompetence sociální a personální 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- zvládne proces učení i proces pracovní 

- pochopí nutnost celoživotního sebevzdělání pro svůj další profesní vývoj 

- využívá zkušenosti starších kolegů 

- umí efektivně využívat pracovní čas i čas volný 

- dokáže objektivně posoudit hranice svých možností 

- je dostatečně kritický sám k sobě, k výsledkům svého konání 

- dokáže přijmout kritiku i od jiných lidí a umí z ní vyvodit závěry pro své další konání 

- nevyhýbá se různým překážkám a bere je jako osobní i profesionální výzvu 

Kompetence občanské 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- dodržuje zákony a základní normy chování 

- uvědomuje si odpovědnost za vlastní život 
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- je schopen řešit různé životní, pracovní i sociální těžkosti 

- vystupuje proti všem projevům netolerance a nesnášenlivosti 

- pomáhá slabším a ohroženým 

- je dostatečně sebekritický, má dostatečnou míru sebereflexe 

- respektuje názory druhých 

- je hrdý na příslušnost k vlastnímu národu, respektovali národní zvyky a tradice 

- žije v souladu s okolní přírodou 

Kompetence pracovní 

Žák prostřednictvím studia tohoto předmětu: 

- má představu o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání 

- orientuje se v pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech 

profesní kariéry 

- zná požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a je schopen je objektivně porovnat se 

svými předpoklady 

- je připraven přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám 

- dokáže získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat 

poradenských a zprostředkovatelských služeb 

- umí vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli 

- má osvojeny základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 
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3.23.3 Učební osnovy 

Ročník: 4.OA Předmět: Seminář z účetnictví   

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- se orientuje v právních normách upravující 

účetnictví, zejména v zákonu o účetnictví, 
vyhlášce č. 500/2002 Sb., v Českých 
účetních standardech 

- vysvětlí význam směrné účtové osnovy a 
účtového rozvrhu 

- dokáže vypracovat vnitropodnikové 
směrnice 

- umí vysvětlit pojmy z oblasti účetnictví, 
zejména rozumí účetním zásadám 

Právní úprava účetnictví: 
- předmět účetnictví, význam a funkce 
- právní normy 
- směrná účtová osnova a účtový 

rozvrh 
- vnitropodnikové směrnice 
- účetní zásady 

Průřezová témata 
technologie 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 

 

Žák: 
- rozumí účetní dokumentaci, její právní úpravě 
- vyhotovuje účetní doklady podle účetního 

případu, vyhotovuje daňové doklady 
- rozumí procesu oběhu účetních dokladů 
- běžně provádí účetní zápisy v účetních knihách 

a umí je opravit 

Dokumentace: 
- právní úprava účetní dokumentace a 

její význam 
- účetní doklady – význam a členění 
- náležitosti a oběh účetních dokladů 
- daňové doklady 
- účetní zápisy v účetních knihách 
- opravy účetních záznamů 
- vyhotovování účetních dokladů 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 

 

Žák: 
- vysvětlí pojmy inventura a inventarizace 
- dodržuje účetní zásady při postupu provádění 

inventarizace 
- zná druhy inventarizací a termíny provádění 

Inventarizace: 
- význam inventarizace a základní 

pojmy 
- postup při provádění inventarizace 
- druhy inventarizací 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
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- zaúčtuje zjištěné inventarizační rozdíly 
- dokáže účtovat o opravných položkách 
- vypracuje inventarizaci vybraných druhů 

majetku a závazků 

- termíny inventarizací 
- inventarizační rozdíly 
- ověření ocenění majetku 
- inventarizace vybraných druhů 

majetku a závazků 

Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 

Žák: 
- umí charakterizovat jednotlivé druhy 

dlouhodobého majetku, rozčlenit ho 
- rozumí účtování způsobů pořízení oceňování 

dlouhodobého majetku 
- posoudí tvorbu a zrušení opravných položek 
- účtuje o technickém zhodnocení, dokáže 

rozlišit opravu 
- dokáže vést evidenci dlouhodobého majetku 

 Dlouhodobý majetek: 
- charakteristika a členění 
- oceňování 
- pořízení 
- technické zhodnocení 
- opravné položky k dlouhodobému 

majetku 
- analytická evidence dlouhodobého 

majetku 

Průřezová témata 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
 

 

Žák: 
- rozumí pojmům 
- umí vypočítat a zaúčtovat odpisy účetní a 

daňové 
- vysvětlí způsoby vyřazování dlouhodobého 

majetku a zaúčtuje je 
- rozumí daňovým aspektům zůstatkové ceny 

vyřazeného majetku 

Odepisování a vyřazování dlouhodobého 
majetku: 
- opotřebení 
- výpočet odpisů a jejich zaúčtování 
- způsoby vyřazování a jejich účtování 
- daňové aspekty zůstatkové ceny 

vyřazovaného majetku 
 

Průřezová témata 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Matematika 
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Žák: 
- umí charakterizovat a členit zásoby 
- dokáže vypočítat cenu při jejich pořizování, při 

výdeji určí cenu podle zvolené metody 
- rozliší způsoby účtování zásob 
- v účetnictví zachytí nákup materiálu ze 

zahraničí (ze zemí EU a ze zemí mimo EU) 
- dokáže zpracovat analytickou evidenci 

k zásobám 
- dokáže posoudit pořízení drobného hmotného 

majetku a zaúčtovat ho 

Materiálové zásoby: 
- charakteristika a členění 
- oceňování materiálových zásob 
- způsoby účtování o zásobách 
- nákup materiálu ze zahraničí 
- analytická evidence 
- účtování drobného hmotného 

majetku 
- inventarizace materiálových zásob 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
Matematika 
 

 

Žák: 
- dokáže rozlišit účtování o materiálu na cestě a 

nevyfakturovaných dodávkách 
- rozumí účtování o materiálu vlastní výroby, o 

prodeji materiálu 
- zaúčtuje reklamační nárok a všechny možnosti 

řešení reklamačního řízení 
- zachytí v účetnictví škody na materiálových 

zásobách 
- umí charakterizovat, oceňovat a účtovat o 

zásobách vlastní výroby 
 

Zvláštní případy při účtování o 
materiálových zásobách, zásoby vlastní 
výroby: 
- materiál na cestě, nevyfakturované 

dodávky  
- materiál vlastní výroby 
- prodej materiálu 
- reklamace při dodávkách materiálu 
- škody na materiálových zásobách 
- zásoby vlastní výroby – charakter, 

oceňování, účtování 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
 

 

Žák: 
- charakterizuje finanční účty a dovede je 

zařadit ve směrné účtové osnově 
- vyhodnotí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je 
- zachytí krátkodobý finanční majetek 

v účetnictví včetně analytické evidence a jeho 
prodeje 

Krátkodobý finanční majetek a 
krátkodobé bankovní úvěry: 
- charakteristika finančních účtů a 

jejich zařazení ve směrné účtové 
osnově 

- pokladna 
- ceniny 
- inventarizační rozdíly 
- bankovní účty 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
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- krátkodobé bankovní úvěry 
- krátkodobý finanční majetek 

Matematika 

Žák: 
- dokáže charakterizovat a členit cenné papíry 
- provede oceňování cenných papírů 

v okamžiku pořízení a k rozvahovému dni 
- účtuje o majetkových cenných papírech při 

jejich pořízení, výnosy z držby a prodej 
- účtuje o dluhových cenných papírech 

z pohledu majitele a emitenta 
- rozlišuje podoby směnek v účetnictví a dokáže 

je zaúčtovat, 
- rozumí výhodnosti směnek  

Cenné papíry a směnky: 
- charakteristika a členění cenných 

papírů 
- oceňování cenných papírů 
- účtování o majetkových cenných 

papírech 
- účtování o dluhových cenných 

papírech 
- účtování o směnkách 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 

 

Žák: 
- charakterizuje zúčtovací vztahy a umí je členit 
- účtuje o pohledávkách za odběrateli, o 

pohledávkách spojených s používáním 
směnek, z poskytnutých provozních záloh a o 
ostatních pohledávkách 

-  účtuje o pohledávkách v cizí měně a o 
kurzových rozdílech 

- chápe opravné položky a odpis pohledávek 
- dokáže provést inventarizaci  

Pohledávky: 
- charakteristika zúčtovacích vztahů a 

jejich členění 
- tuzemské pohledávky z obchodního 

styku 
- pohledávky v cizí měně a kurzové 

rozdíly 
- opravné položky k pohledávkám a 

odpis pohledávek 
- inventarizace pohledávek 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
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Žák: 
- charakterizuje závazky 
- účtuje o tuzemských závazcích z obchodního 

styku, o závazcích v cizí měně a o kurzových 
rozdílech 

- chápe další druhy krátkodobých závazků 
- účtuje o dlouhodobých závazcích a úvěrech 
- provede inventarizaci závazků 

Závazky: 
- charakteristika závazků 
- tuzemské závazky z obchodního 

styku 
- závazky v cizí měně a kurzové rozdíly 
- další druhy krátkodobých závazků 
- dlouhodobé závazky a úvěry 
- inventarizace závazků 
- dodanění neuhrazených závazků 

Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 

 

Žák: 
- charakterizuje základní pojmy vypočte a 

zaúčtuje pojistné na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění, daň z příjmů ze závislé 
činnosti 

- účtuje mzdy 
- účtuje pohledávky a ostatní závazky vůči 

zaměstnancům 
- vede mzdovou evidenci 

Mzdy a zaměstnanci: 
- základní pojmy v oblasti mezd 
- pojistné na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
- daň z příjmů ze závislé činnosti 
- účtování mezd 
- pohledávky a ostatní závazky vůči 

zaměstnancům 
- mzdová evidence 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
 

 

Žák: 
- vysvětlí základní pojmy v oblasti daní 
- orientuje se v členění daní 
- charakterizuje a účtuje daň z příjmů fyzických 

a právnických osob, daň z přidané hodnoty a 
ostatní daně 

- charakterizuje a účtuje dotace 
 
 

Zúčtování daní a dotací: 
- základní pojmy v oblasti daní 
- členění daní 
- daň z příjmů fyzických a právnických 

osob 
- daň z přidané hodnoty 
- ostatní daně 
- dotace 

 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
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Žák: 
- charakterizuje podstatu a význam časového 

rozlišení nákladů a výnosů 
- umí časově rozlišit náklady a výnosy v užším a 

širším pojetí 

Časové rozlišení nákladů a výnosů: 
- podstata a význam časového 

rozlišení nákladů a výnosů 
- časové rozlišení nákladů a výnosů 

v užším pojetí 
- časové rozlišení nákladů a výnosů 

v širším pojetí 

 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
Matematika 

 

Žák: 
- charakterizuje a umí členit ÚT 4 
- účtuje o základním kapitálu, kapitálových 

fondech a fondech ze zisku 
- účtuje o výsledku hospodaření, umí rozdělit 

zisk a vypořádat ztrátu 
- orientuje se v možnostech tvorby a čerpání 

rezerv 
- účtuje o úvěrech a dlouhodobých závazcích 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky: 
- charakteristika a členění účtové třídy 

4 - Kapitálové účty a dlouhodobé 
závazky 

- základní kapitál v různých 
organizačně právních formách 
podnikání 

- kapitálové fondy a fondy ze zisku 
- výsledek hospodaření ve 

schvalovacím řízení 
- zásady pro tvorbu a čerpání rezerv 
- úvěry a dlouhodobé závazky 

Průřezová témata 
Občan v demokratické 
společnosti 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 

  

Žák: 
- charakterizuje náklady a výnosy, interpretuje 

zásady pro účtování  
- člení náklady a výnosy podle druhů, na daňové 

a nedaňové 
- zjišťuje změny stavu zásob vlastní činnosti 
- účtuje o aktivaci 

 

Náklady a výnosy: 
- členění nákladů 
- členění výnosů 
- účtové skupiny 61 – Změny stavu 

zásob vlastní činnosti a 62 – Aktivace 

 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
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Žák: 
- charakterizuje hospodářský výsledek a rozumí 

jeho struktuře 
- umí transformovat účetní výsledek 

hospodaření na daňový základ 
- vypočte a zaúčtuje splatnou daň z příjmů 
- účtuje o výsledku hospodaření ve veřejné 

obchodní společnosti a komanditní 
společnosti 

- rozumí rozdílnému pojetí hospodářského 
výsledku v účetnictví a v daňové evidenci 

Hospodářský výsledek: 
- hospodářský výsledek a jeho 

struktura 
- transformace účetního výsledku 

hospodaření na daňový základ 
- výpočet a zaúčtování splatné daně 

z příjmů 
- výsledek hospodaření ve veřejné 

obchodní společnosti a komanditní 
společnosti 

- pojetí hospodářského výsledku 
v účetnictví ve srovnání s daňovou 
evidencí 

Průřezová témata 
Informační a komunikační 
technologie 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
 

 

Žák: 
- charakterizuje účetní závěrku a rozumí 

významu závěrky 
- charakterizuje druhy a rozsah účetní závěrky, 

rozumí auditu 
- provádí přípravné práce  
- umí uzavřít účty v hlavní knize 
- vypracuje účetní výkazy, rozumí obsahu 

přílohy a cash flow 
- zná povinnosti k finančnímu úřadu a 

zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy 

Účetní závěrka: 
- charakteristika a význam účetní 

závěrky 
- druhy a rozsah účetní závěrky, 

povinnost ověřování účetní závěrky 
auditorem 

- přípravné práce před účetní 
uzávěrkou 

- uzávěrka účtů v hlavní knize 
- obsah a struktura účetních výkazů 
- povinnosti související s účetní 

závěrkou 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
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Žák: 
- umí klasifikovat náklady podle různých kritérií 
- vytvoří hospodářská střediska a sestaví jejich 

rozpočty nákladů a výnosů 
- sestaví kalkulaci 
- stanoví náklady na kalkulační jednici 

Rozpočty a kalkulace: 
- členění nákladů 
- hospodářská střediska 
- rozpočty hospodářských středisek 
- kalkulace 
- způsoby stanovení nákladů na 

kalkulační jednici 

Průřezová témata 
Informační a komunikační 
technologie 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Matematika 

 

Žák: 
- charakterizuje vnitropodnikové účetnictví 
- umí zvolit vhodnou organizaci 

vnitropodnikového účetnictví 
- účtuje vnitropodnikové účetnictví  

Vnitropodnikové účetnictví: 
- charakteristika vnitropodnikového 

účetnictví 
- hlavní úkoly vnitropodnikového 

účetnictví 
- organizace vnitropodnikového 

účetnictví 
- analytická evidence k finančnímu 

účetnictví 
- samostatný účetní okruh 
- výkaz provedených výkonů 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
 

 

Žák: 
- chápe ekonomické, účetní a daňové 

souvislosti při podnikání fyzických osob 
- vede daňovou evidenci 
- eviduje DPH v daňové evidenci 
- vede knihu pohledávek a závazků 
- vypočte základ daně 

Daňová evidence příjmů a výdajů: 
- podnikání fyzických osob 
- daňová evidence příjmů a výdajů 
- zapisování do deníku příjmů a výdajů 
- kniha pohledávek a závazků 
- výpočet základu daně 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
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Žák: 
- charakterizuje fyzickou osobu jako 

podnikatelský subjekt 
- rozumí zdaňování činnosti podnikající fyzické 

osoby 
- charakterizuje ostatní formy podnikání 
- rozumí povinnosti podnikatele (FO) vést 

účetnictví a využít zjednodušeného rozsahu 
účetnictví 

- účtuje jako podnikatel – fyzická osoba, která 
vede účetnictví, provede účetní uzávěrku,  

- účtuje odměny podnikatele (FO), zdravotní a 
sociální pojištění 

Individuální podnikatel: 
- fyzická osoba jako podnikatelský 

subjekt 
- ostatní formy podnikání 
- účetnictví podnikatele (fyzické 

osoby) 
- účet individuálního podnikatele 

(491) 
- vznik firmy, zahajovací rozvaha 
- účetní uzávěrka, začátek 

následujícího roku 
- účtování odměn podnikatele, 

zdravotního a sociálního pojištění 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
 

 

Žák: 
- charakterizuje akciovou společnost a 

společnost s ručením omezeným 
- účtuje o založení společnosti, sestaví 

zahajovací rozvahu, řeší zřizovací výdaje, 
upsání a splácení vkladů 

- účtuje o zvýšení a snížení základního kapitálu, 
o rezervním fondu 

- účtuje o půjčkách v s. r. o. 
- účtuje o odměňování společníků a jednatelů 

v s. r. o. 

Vybrané problémy účtování v akciové 
společnosti a společnosti s ručením 
omezeným: 
- charakteristika akciové společnosti a 

společnosti s ručením omezeným 
- zahajovací rozvaha 
- zřizovací výdaje 
- usání a splácení vkladů 
- zvýšení a snížení základního kapitálu 
- půjčky ve společnostech s ručením 

omezeným 
- odměňování společníků a jednatelů 

ve společnosti s ručením omezeným 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
 

 

Žák: 
- charakterizuje obchodní podnik 
- chápe význam pojmu zboží, umí ho oceňovat 

účtuje nákup a prodej zboží 
- účtuje předání výrobků do vlastních prodejen 

Účtování v obchodě: 
- charakteristika obchodního podniku 
- zboží a jeho oceňování 
- nákup a prodej zboží 

 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
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- umí evidovat obaly 
- vede analytickou evidenci ke zboží 

v maloobchodě 
 
 

- předání výrobků do vlastních 
prodejen 

- evidence obalů 
- analytická evidence ke zboží 

v maloobchodě 

Žák: 
- vysvětlí základní pojmy 
- charakterizuje finanční leasing 
- umí časově rozlišovat nájemné 
- vede evidenční kartu leasingu 
- účtuje o finančním leasingu 
- umí řádně ukončit finanční leasing 

Finanční leasing: 
- základní pojmy 
- charakteristika finančního leasingu 
- časové rozlišení nájemného 
- účtování o finančním leasingu 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Ekonomika 
Účetnictví 
Právo 
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3.24 Ekonomická cvičení 

3.24.1 Charakteristika předmětu 

V předmětu ekonomická cvičení si žák prakticky vyzkouší své dosud nabyté teoretické 

vědomosti, dovednosti a návyky z různých oblastí ekonomického myšlení (založení podniku, 

podnikové činnosti) k praktickému řešení různých modelových situací. Žáci získají kompetence 

orientovat se v získaných informacích, vyhledat si potřebné informace, umět je vyhodnocovat 

a zapracovávat do aktuálního života podniku s využitím moderních informačních technologií. 

Předmět ekonomická cvičení připravuje žáky k tomu, aby dokázali v praxi různých podniků 

(výrobních, obchodních, podniků poskytujících služby,..., soukromých i státních) každodenně 

zpracovávat a vyhodnocovat ekonomickou realitu firem, využívali při tom veškeré dostupné 

informační zdroje a prostředky výpočetní techniky. Učí je využívat tyto schopnosti ve svém 

pracovním i soukromém životě či při dalším studiu 

 

Cíle vzdělávání 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- nabyté vědomosti z předmětů ekonomika a účetnictví dávat do vzájemných širších 

souvislostí, 

- aplikovat nabyté vědomosti na konkrétních příkladech z podnikové praxe, rozvíjet na 

nich své ekonomické myšlení a vyvozovat patřičné závěry i návrhy jak tyto příklady 

řešit, 

- vyhledávat potřebné podklady na internetu, jako základním informačním zdroji, 

pracovat s nimi, správně je interpretovat a využívat je pro svoji práci i v každodenním 

životě, 

- pracovat s právními předpisy a používat je při řešení úloh, 

- pracovat s odbornou literaturou, 

- trvale sledovat v denním tisku i v médiích vývoj aktuální ekonomické situace nejen v ČR 

ale i v rámci zemí EU a celosvětový ekonomický vývoj, umět tyto informace vyhodnotit 

a odvodit dopad na ekonomiku a budoucí vývoj země, 

- pracovat s moderní výpočetní technikou a využívat všech jejích vymožeností, 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

271 

 

- orientovat se v činnosti ziskových podniků (životností, obchodních společností, 

pojišťoven, penzijních fondů, bank), ale i v činnosti neziskových organizací, zejména 

v oblasti státní správy, 

- efektivně hospodařit se svěřeným majetkem, 

- řešit úkoly samostatně, zodpovědně a pohotově, 

- pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi, 

- myslet kriticky, tj. umět zkoumat věrohodnost informací, tvořit si vlastní úsudek a být 

schopen o něm diskutovat s jinými lidmi, přijímat i názory ostatních, 

- chápat význam životního prostředí pro člověka a nutnost jeho ochrany, 

- odhadovat své možnosti a schopnosti, respektovat možnosti a schopnosti ostatních lidí 

- dodržovat občanskou a profesní etiku, 

- adaptovat se na nové podmínky, tvořivě do nich zasahovat, být flexibilní a kreativní, 

- trvale se přizpůsobovat změnám, celoživotně se vzdělávat, 

- aktivně se zapojovat do občanského života. 

Časové a organizační vymezení: 

Předmět ekonomická cvičení je volitelným předmětem ve 4. ročníku 

Hodinová týdenní dotace:  2 hodiny 

 

3.24.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Občanské kompetence 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- dodržovali zákony a základní normy chování 

- uvědomovali si odpovědnost za vlastní život 

- byli schopni řešit různé životní, pracovní i sociální těžkosti 

- vystupovali proti všem projevům netolerance a nesnášenlivosti 

- pomáhali slabším a ohroženým 

- byli dostatečně sebekritičtí, měli dostatečnou míru sebereflexe 

- respektovali názory druhých 

- byli hrdi na příslušnost k vlastnímu národu, respektovali národní zvyky a tradice 

- žili v souladu s okolní přírodou 
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Komunikativní kompetence 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- vystupovali v souladu s pravidly slušného chování 

- dokázali formulovat své myšlenky 

- zvládali vlastní prezentaci v různých situacích 

- uměli zpracovat různé texty s důrazem na gramatiku a styl i event. odbornost výkladu 

- uměli zaznamenat podstatné myšlenky z různých projevů, přednášek, školení, besed 

Personální kompetence: 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- zvládali proces učení i proces pracovní 

- pochopili nutnost celoživotního sebevzdělání pro svůj další profesní vývoj 

- využívali zkušenosti starších kolegů 

- uměli efektivně využívat pracovní čas i čas volný  

- dokázali objektivně posoudit hranice svých možností  

- byli dostatečně kritičtí sami k sobě, k výsledkům svého konání 

- dokázali přijmout kritiku i od jiných lidí a uměli z ní vyvodit závěry pro své další konání  

- nebránili se různým překážkám a brali je jako osobní i profesionální výzvu 

Sociální kompetence: 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- byli odolní vůči změnám okolního světa 

- byli dostatečně přizpůsobiví, adaptabilní 

- byli týmoví hráči 

- dokázali akceptovat a přijímat odlišná řešení týmových kolegů 

- dokázali pozitivně svým vlastním přístupem ovlivňovat práci týmu i jednotlivců v týmu 

- přistupovali zodpovědně ke svěřeným úkolům i hodnotám 

Kompetence řešit samostatně problémy: 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- dokázali vystihnout jádro problému 

- dokázali si dohledat potřebné informace  

- navrhovali různá řešení 

- dokázali na daný problém použít příslušný algoritmus řešení 
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- vhodně využívali k řešení programového vybavení počítačů, i jiných technických 

pomůcek 

- zvládali interpretovat výsledky svých řešení a zpětně si zkontrolovat a ověřit dosažený 

výsledek 

- používali při řešení úloh logické myšlení 

Kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a umět 

pracovat efektivně s informacemi: 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- zvládali práci s osobním počítačem a efektivně využívali všech jeho funkcí a 

programového vybavení 

- uměli efektivně pracovat s informacemi, uměli si je vyhledat a rozpoznat informaci 

důležitou od informace podružné 

Kompetence aplikace základních matematických postupů při řešení praktických úloh: 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- volili správný postup řešení na daný problém 

- ovládali různé matematické algoritmy 

- při řešení úloh konfrontovali postup i výsledky s vlastním logickým úsudkem, ověřovali 

si i reálnost výsledku 

Kompetence k pracovnímu uplatnění: 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci: 

- měli představu o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání 

- orientovali se v pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech 

profesní kariéry 

- znali požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a byli schopni je objektivně porovnat se 

svými předpoklady 

- byli připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám 

- dokázali získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat 

poradenských a zprostředkovatelských služeb 

- uměli vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli 

- měli osvojeny základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 
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3.24.3 Učební osnovy 

Ekonomická cvičení: 4. ročník    

Výstupy Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 

−  dokáže pracovat se základními pojmy: 
podnikání, fyzická a právnická osoba, 
obchodní firma, 

− rozlišuje různé formy podnikání – 
podniky fyzických osob, obchodní 
společnosti, státní podnik, 

− dokáže posoudit výhody a nevýhody 
právních forem podnikání 

− orientuje se v právních předpisech 
(živnostenský zákon, obchodní zákoník) 
– zná základní pojmy, 

− zná předepsaný obsah zakladatelských 
dokumentů, 

− uvědomuje si nutnost daňové 
registrace, 

− zpracovává zakladatelský rozpočet,  

− chápe důležitost správné volby 
podnikatelského záměru s ohledem na 
daný trh, 

− potřebné údaje dokáže vyhledat na 
Webových stránkách 
 

Založení firmy 

− základní údaje o firmě 

− právní stránka podnikání 

− organizační schémata 

− podniky FO a PO 

− zakladatelský rozpočet 

Průřezová témata: 

− člověk a svět práce 

− občan v demokratické 
společnosti 

 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  

− informační technologie 
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Žák: 

− orientuje se v základní pojmech 
z oblasti zásob (plán zásobování, limity 
zásob, normování zásob, optimální 
zásoba, běžná, pojistná a technická 
zásoba) 

− uvědomuje si faktory ovlivňující 
efektivnost zásob. procesu 

− pracuje s různými metodami 
zásobování a uvědomuje si jejich 
výhody a nevýhody, 

− zvládá základní kritéria pro výběr 
vhodného dodavatele, 

− uvědomuje si právní stránku 
dodavatelsko-odběratelských vztahů, 

− vypracovává různé druhy smluv , 
zejména kupní smlouvu – zná její 
náležitosti, způsoby uzavírání.. 

− vypracovává veškeré doklady spojené 
s fyzickým tokem zásob, 

− orientuje se v problematice 
inventarizace zásob, 

− zná pravidla daňové účinnosti mank a 
škod, 
 

Zásobovací činnosti 

− plán zásobování 

− volba dodavatele 

− smluvní zajištění dodávky 

− kontrola zásob 

− oběh a zpracování dokladů o 
zásobách 

− výpočty o zásobách 

− inventarizace zásob 

Průřezová témata: 

− člověk a svět práce 
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  
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Žák: 

− zvládá základní pojmy a rozlišuje 
majetek dlouhodobý a drobný, chápe 
jeho význam v podniku, 

− orientuje se v obsahovém vymezení dl. 
hmotného majetku a tzv. samostatných 
movitých věcí, 

− dokáže rozhodnout o pořízení nového 
DM z hlediska výrobní kapacity, 
efektivnosti investic a doby návratnosti 
na základě výpočtů 

− dokáže si vybrat mezi více investičními 
variantami na základě propočtů 
ekonomické efektivnosti investic, 

− zná různé způsoby pořízení investic a 
jejich výhody či nevýhody, 

− orientuje se v problematice 
odepisování – rozlišuje účetní a daňové 
odpisy, chápe jejich podstatu a význam, 
odepisuje i ze zvýšené vstupní ceny a 
pracuje i s možností navýšit si daňový 
odpis v roce pořízení majetku, 

− chápe rozdíl mezi opravami a 
technickým zhodnocením majetku, 

− zná náležitosti evidence majetku 

− orientuje se ve způsobech vyřazení 
majetku a jeho daňových dopadech, 

− uvědomuje si ekologické dopady 
pořízených investic 

Dlouhodobý majetek 

− plánování a pořizování DM, 

− volba a výběr vhodného 
dodavatele z více nabídek 

− efektivnost investic 

− evidence investic 

− daňové a účetní odpisy 

− využití dlouhodobého 
majetku 

− investice a ekologie 

 
 
Průřezová témata: 

− člověk a svět práce 

− člověk a životní prostředí 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  

− informační technologie 
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Žák: 

− pracuje se základními pojmy – práce, 
pracovní síla, produktivita práce, trh 
práce, výkonové normy, využitelný 
časový fond, pracovní smlouva, osobní 
evidence, pracovní poměr, 

− rozlišuje druhy pracovníků 

− umí vypočítat potřebu pracovníků, 

− chápe význam přijímacího pohovoru, 

− orientuje se v problematice vzniku 
pracovního poměru, 

− pracuje se základním pojmy z oblasti 
odměňování (mzda, nominální a reálná 
mzda, hrubá mzda, zdanitelná mzda, 
čistá mzda, zákonné srážky, ostatní 
srážky, dávky nemocenského pojištění) 

− zná složení hrubé mzdy, umí vypočítat 
různé druhy základní mzdy, pobídkové 
složky i náhrady mzdy 

− orientuje se v problematice sociálního a 
zdravotního pojištění, 

− umí vypočítat zdanění mzdy, orientuje 
se ve slevách a daňovém zvýhodnění, 

− chápe význam bezpečnosti práce a péče 
o zdraví zaměstnanců. 

 

Personální a mzdová agenda 

− plánování počtu 
zaměstnanců, 

− přijímání, výběr a evidence 
zaměstnanců, 

− mzdové výpočty, 

− sociální a zdravotní pojištění 

− zdaňování mezd, 

− evidence 

− ochrana zdraví zaměstnanců 
a bezpečnost práce. 

 
 
Průřezová témata: 

− člověk a svět práce 

− člověk a životní prostředí 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  

− informační technologie 

− písemná a elektronická 
komunikace 
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Žák: 

− zvládá základní filosofie marketingu 

− ovládá různé strategie průzkumu trhu 
pro zjištění potřeby potenciálních 
zákazníků 

− orientuje se v problematice evidence 
výrobků  

− zvládá přípravu výroby, zejména po 
stránce ekonomické 

− ovládá různé metody tvorby ceny, 
pracuje s kalkulačním vzorcem a 
metody kalkulací 

− sestavuje plán výroby a odbytu 

− vypracovává písemnosti, které vedou 
ke vzniku kupní smlouvy a další doklady 
vystavované v souvislosti s plněním 
kupní smlouvy 

− vyhodnocuje plnění výroby a odbytu 
z hlediska objemu výroby, kvality a 
sortimentu 

Výrobní a odbytová činnost 

− marketing, marketingové 
strategie 

− marketingový mix 

− metody tvorby ceny, 
kalkulace 

− průzkum trhu 

− životní cyklus výrobku  

− plánování výroby, odbytu, 
vztahy s odběrateli 

− fakturace, kontrola výroby a 
odbytu 

 
Průřezová témata: 

− člověk a svět práce 

− člověk a životní prostředí 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  

− informační technologie 

− písemná a elektronická 
komunikace 
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Žák: 

− orientuje se v základní pojmech 
(hotovostní a bezhotovostní platební 
styk, pokladní šek, pokladní složenka, 
výběrní lístek, příkaz k úhradě a inkasu, 
běžný účet,...) 

− chápe výhody a nevýhody hotovostního 
platebního styku a umí vyhotovit 
příslušné doklady 

− uvědomuje si, že bezhotovostní 
platební styk je nejběžnější způsob 
provádění plateb 

− orientuje se ve výpisu z účtu a chápe 
jeho význam 

− vyplňuje příkaz k úhradě – klasický i 
elektronický 

− chápe rozdíl mezi směnkou cizí a 
vlastní, zná náležitosti těchto směnek 

− využívá prostředků výpočetní techniky 
při platebním styku 

− chápe význam úvěru pro podnik a 
rozeznává druhy úvěrů  

− zná náležitosti úvěrové smlouvy 

− rozeznává různé způsoby zajištění 
úvěru 

− ovládá výpočty úroků 

Platební styk, bankovní služby 

− vkladové služby bank 

− výběr banky, založení účtu 

− platební styk 

− výpočty úroků 

− úvěrové služby bank 

− úvěrová analýza a zajištění 
úvěru 

 
Průřezová témata 

− člověk a svět práce 

− občan v demokratické 
společnosti 

 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  
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Žák 

− ovládá klíčová slova (náklady, výnosy, 
hospodářský výsledek, finanční plán, 
kalkulace neúplných nákladů, fixní a 
variabilní náklady, bod zvratu) 

− chápe náklady, jako důležitou veličinu, 
která jednak negativně ovlivňuje 
výsledek hospodaření a zároveň snižuje 
daňový základ 

− plánuje náklady, má představu i o 
možnostech snižování nákladů 

− chápe rozdíl mezi pojmy náklad a výdaj 

− orientuje se v zákoně o dani z příjmu, 
ovládá daňovou uznatelnost nákladů a 
její dopad při výpočtu základu daně 

− chápe rozdíl mezi pojmy výnosy a 
příjmy 

− plánuje výnosy 

− chápe důležitost dosahování stabilního 
a trvale přiměřeného zisku  

− ovládá pravidla pro rozdělování zisku 

− chápe význam finanční analýzy pro 
podnik 

− ovládá výpočet základní ukazatelů 
finanční analýzy 

− při výpočtech používá výpočetní 
techniku, pracuje zejména 
s programem Excel 

Ekonomická stránka činnosti 
podniku 

− náklady, výnosy, plánování 

− evidence nákladů, výnosů, 
daňové hledisko 

− výsledek hospodaření, 
plánování kontrola 

− finanční analýza 

− účetní výkazy 
 

 
 
Průřezová témata 

− člověk a svět práce 

− občan v demokratické 
společnosti 

− člověk a životní prostředí 
 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  

− informační technologie 
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Žák: 

− ovládá základní pojmy týkající se daňové 
soustavy (daň, přímé a nepřímé daně, 
plátce a poplatník daně, správce daně, 
daňová povinnost, předmět daně, sazba 
daně, daňové přiznání, zdaňovací 
období) 

− dokáže najít na internetu příslušné 
daňové zákony v aktuálním znění 

− stanovuje základ daně a vypočítává 
daňovou povinnost jednotlivých daní 

− ovládá problematiku daňové znatelnosti 
nákladů a výnosu  

− vyplňuje daňové přiznání 

− zná náležitosti daňových dokladů 
 

Firma a daně 

− daně z příjmu – fyzických i 
právnických osob 

− sestavení daňového přiznání 

− daň z přidané hodnoty 

− spotřební daně 

− silniční daň 

− daň z nemovitostí 

− převodové daně 
 

Průřezová témata 

− člověk a svět práce 

− občan v demokratické 
společnosti 

 
 
Mezipředmětové vztahy: 

− ekonomika 

− účetnictví 

− právo  

− informační technologie 
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3.25 Počítače v ekonomické praxi 

3.25.1 Charakteristika předmětu 

Obecné cíle 

Počítač v ekonomické praxi je předmětem, který představuje systém vzájemně propojených 

poznatků z odborných předmětů všech ročníků. Předmět rozvíjí zejména následující odborné 

kompetence: 

• schopnost komplexně využívat poznatky nejen z ekonomických předmětů, ale i všeobecně 

• vzdělávacích předmětů, 

• dovednost aplikace již osvojených poznatků při řešení souvislých úloh, 

• návyk účelně a účinně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, 

• správně a efektivně obsluhovat a využívat ekonomický software, 

• návyk kontroly nastavení správných parametrů ekonomického software, 

• návyk ověření správného fungování ekonomických programů i s ohledem na platnou právní 

úpravu 

• návyk soustavného sledování, vyhledávání a využití aktuálních informací, 

• schopnost ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě, 

• dovednost vyhotovovat, používat a zpracovávat účetní a platební doklady, např. pokladní 

• doklady, faktury, výpisy z bankovních účtů – pomocí software, 

• dovednost aplikovat poznatky z prvotní evidence zaměstnanců a mezd, 

• dovednost zpracovávat agendy související s dlouhodobým majetkem, zásobami, finančním 

majetkem, zúčtovacími vztahy, 

• návyk provést logickou kontrolu obsahu zpracovaných, popř. vytištěných sestav, 

• schopnost vybrat z nabídky takové tiskové sestavy, které mají co největší vypovídací 

schopnost 

• vzhledem k požadovanému účelu, 

• dovednost provést účetní uzávěrkové operace, 

• schopnost orientace v účetních výkazech, které tvoří účetní závěrku. 

Charakteristika učiva 

Předmět je zařazen do 4. ročníku v týdenní hodinové dotaci 2 vyučovací hodiny. Do čtvrtého ročníku 

je zařazeno učivo: pokladna, bankovní operace, fakturace, dlouhodobý majetek, mzdy, daňová 

evidence. 
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Pojetí výuky 

V tomto předmětu je klíčovou metodou využití teoretického základu všech ekonomických předmětů 

při zpracovávání konkrétních účetních, popř. platebních dokladů, při zpracování vnějších dokladů, 

např. faktury, bankovního výpisu apod. Všechny účetní zápisy jsou prováděny pomocí účetního 

software, související písemnosti žáci zpracovávají výhradně pomocí výpočetní techniky, ve 

vybraných případech s využitím internetu. Žáci hledají aktuální předpisy , přitom využívají právní 

předpisy. Při jejich vyhledávání využívají hlavně internet, zejména webové stránky Ministerstva 

financí ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ČNB i ostatních bank. Používají dostupné 

kalkulátory pro výpočet mezd, daní, úroků, dávek státní sociální podpory. Souvislé příklady se řeší 

pomocí software Stereo (účetní část), Word (písemnosti), Excel (ekonomické výpočty, tabulky). 

Cílem je: 

• vypěstovat návyk soustavné kontroly, 

• znát způsob zjištění stavu majetku a závazků, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření, 

• vypěstovat u žáka schopnost zjištěné informace posoudit a využít při řízení podniku, 

• vyhledávat aktuální informace, aplikovat je při řešení úkolů – internet, odborné časopisy, 

• vypěstovat u žáka schopnost samostatně řešit zadaný úkol a nést odpovědnost za výsledek 

práce, 

• zpracovat souvislý příklad, jehož zadání vychází z účetní praxe (forma dokladů, reálné ceny, 

• aktuální právní normy a předpisy) – údaje z výsledných účetních sestav komentovat, kriticky 

• posoudit, najít klady a zápory, navrhnout varianty a kritéria pro ekonomické rozhodování, 

• motivovat studenty k prezentaci svých vědomostí a schopností na veřejných akcích, např. na 

meziškolních soutěžích (např. Ekonomický tým), akcích pořádaných Hospodářskou komorou 

a jinými institucemi, 

• používat ekonomický software Stereo účetnictví a daňová evidence - KASTNER software, 

• prohloubit využití aplikací Word a Excel, 

• při vytváření textů dbát na jazykovou správnost. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Výsledky vzdělávání můžeme diagnostikovat pozorováním práce a chování žáků ve vyučování a 

zvládnutí obsahu vzdělávání kontrolovat zkoušením. Metodou kontroly jsou zkoušky písemné a 

praktické. Pří písemných zkouškách se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost při provádění 

účetních zápisů a schopnost samostatné práce žáka. Praktické zkoušky prokazují dovednosti žáků 
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především činnostního charakteru. Žáci vypracovávají souvislé úlohy, které jsou řešeny též v běžné 

praxi. 

3.25.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili následující občanské a klíčové 

kompetence: 

• nezneužívali znalostí informačních technologií k vlastnímu obohacování, respektovali 

autorská 

práva, 

• jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i 

v zájmu veřejném, 

• dodržovali zákony a pravidla chování (např. téma platební styk, zúčtovací vztahy a daně), 

• aktivně se zajímali o politické, hospodářské a společenské dění, 

• dokázali zkoumat věrohodnost informací (např. kontrola správnosti účetních dokladů), 

• chápali význam životního prostředí pro člověka a organizovali činnost firmy v duchu 

udržitelného rozvoje, 

• uměli myslet kriticky (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů), 

• tvořili si vlastní názor a byli schopni o něm diskutovat, 

• vyjadřovali se v projevech mluvených i psaných přiměřeně situaci, 

• formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně (v obchodní korespondenci), 

• efektivně se učili a pracovali, 

• využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učili se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 

• přijímali hodnocení výsledků své práce ze strany jiných lidí, přiměřeně na ně reagovali, 

přijímali 

radu i kritiku 

• soustavně se vzdělávali, 

• adaptovali se na měnící se pracovní a společenské podmínky a podle svých schopností a 

možností je ovlivňovali, 

• přijímali a plnili odpovědně a včas svěřené úkoly, 

• pracovali v týmu, podněcovali práci v týmu vlastními návrhy, 
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• přispívali k vytváření dobrých mezilidských vztahů, 

• řešili samostatně běžné pracovní úkoly, uplatňovali při řešení různé metody myšlení a volili 

prostředky a způsoby vhodné k jejich splnění, 

• pracovali s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií, 

• sestavili ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků. 

 

Průřezová témata 

• Občan v demokratické společnosti 

• Člověk a životní prostředí 

• Člověk a svět práce 

•  

Mezipředmětové vztahy 

• ekonomika 

• účetnictví 

• písemná a elektronická komunikace 

• právo 

 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

286 

 

3.25.3 Učební osnovy 

Počítače v ekonomické praxi: 4. ročník 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák 
- zadá data pro vyhotovení a zpracování 
 pokladních dokladů. 
 

1. Pokladna 
- příjmové a výdajové pokladní doklady 
- pokladní deník 
- inventarizace v pokladně 
 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
- účetnictví  
- ekonomika 
- právo 
 

 

Žák 
- zpracuje přijaté faktury, 
- vyhotoví příkazy k úhradě, 
- zadá podklady pro vystavení faktur a 
 zvolí vhodný způsob zadávání údajů, 
- kontroluje správnost zadaných údajů 
 vzhledem k evidenci DPH. 
 

2. Fakturace 
- evidence došlých faktur 
- úhrady faktur 
- doklady při prodeji 
- knihy faktur přijatých a vydaných 
 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
- účetnictví  
- ekonomika 
- obchodní právo 
 

 

Žák 
- účtuje podle výpisů z bankovních 
 účtů, 
- při zadávání vstupních údajů 
 kontroluje jejich úplnost, správnost a 
 návaznost na související agendy, 
- využívá analytickou evidenci 
 k posouzení včasnosti úhrad. 

3. Bankovní operace 
- úhrady závazků a pohledávek 
- finanční náklady a finanční výnosy 
- kontrola zůstatků bankovních účtů 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
- účetnictví  
- ekonomika 
- obchodní právo 
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Žák 
- vyplní inventární kartu DM včetně 
 zadání podkladů pro výpočty účetních 
 i daňových odpisů, 
- umí využít funkce software pro 
 účtování zařazení a vyřazení majetku 
 v pořizovací ceně, 
- orientuje se v souhrnných sestavách a 
 vyhledá požadované informace. 
- interpretuje zjištěné výsledky. 

 
 

4. Dlouhodobý majetek 
- dlouhodobý majetek hmotný a 
 nehmotný 
- odpisy účetní a daňové 
- pořízení a vyřazení dlouhodobého 
 majetku 
- technické zhodnocení 
 
 
 
 

 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
- účetnictví  
- ekonomika 
 

 

Žák 
- ověří, popř. nastaví parametry 
 ekonomického software potřebné pro 
 zpracování mezd včetně povinných 
 úhrad, 
- zadá personální údaje, 
- zadá údaje pro výpočty měsíčních 
 mezd, 
- provede přenos do pohledávek a 
 závazků, vyhotoví příkaz k úhradě, 
- použije funkce software pro účtování, 
- využije funkce software pro tisk 
 povinných sestav (pojištění 
 zaměstnanců, daň z příjmů). 
 

5. Mzdy 
- personalistika 
- měsíční mzdy 
- přenos do pohledávek a závazků 
- zaúčtování mezd 
- úhrady závazků z mezd 
- formuláře pro instituce sociálního, 
zdravotního pojištění a daňové účely 
 

Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
- účetnictví  
- ekonomika 
- pracovní právo 
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Žák 
- soustavně provádí logickou a 
 obsahovou kontrolu dílčích i 
 souhrnných sestav, 
 

6. Souvislé příklady  Průřezová témata 
Člověk a svět práce 
 
Mezipředmětové vztahy 
- účetnictví  
- ekonomika 
- právo 
 

 

 

 

 



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

289 

 

3.26 Seminář z českého jazyka     

3.26.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Obsahové vymezení předmětu: 

Týdenní počet vyučovacích hodin: 2 hodiny ve čtvrtém ročníku.  

Předmět Seminář z českého jazyka a literatury vychází z obsahu vzdělávacích oblastí: 

Jazykové vzdělávání a komunikace a Estetické vzdělávání. Předmět vede studenty 

k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, přispívá k rozvoji jazykové kultury, vychovává 

k humanitě a demokracii. 

Vyučovací předmět je povinně volitelným předmětem pro studenty čtvrtého ročníku obchodní 

akademie a je vyučován dvě hodiny týdně. Hlavním cílem předmětu je prohloubení znalostí 

žáků tak, aby využili svého zájmu o obor , orientovali se v minulém a současném literárním 

dění, pohotově, jazykově a věcně správně se vyjadřovali a smysluplně komunikovali. Žáci se 

zdokonalí při práci s uměleckými i odbornými texty a díly, učí se efektivně užívat různé 

literárněvědné edice a příručky, odborné i kulturní časopisy. Rozvíjejí své čtenářské 

schopnosti, prohlubují objektivní posuzování literárních děl. Připravují se na studium na 

vysoké škole humanitního zaměření, doplnění estetických znalostí všeobecného kulturního 

přehledu. 

Seminář z českého jazyka a literatury zahrnuje zejména tato průřezová témata: 

Člověk v demokratické společnosti 

- výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku 

- úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví 

Informační a komunikační technologie 

- schopnost získávat potřebné informace a pracovat s nimi 

 

Mezipředmětové vztahy 

- český jazyk a literatura 

- dějepis 

- občanská nauka 

- informační technologie 

Pojetí výuky 

V hodinách občanské výchovy budou využívány následující metody a formy práce: 
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- výklad učitele a řízený dialog 

- samostatná práce individuální i skupinová 

- samostatná domácí práce (příprava referátů) 

- společná návštěva kulturních institucí (knihovna, divadlo, výstava, muzeum aj.) 

- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD,  

- aktivizační metody: skupinová práce, analýza textů, referáty, práce s tiskem, internet 

- prezentace výsledků individuální i skupinové práce (ústní, písemnou formou) 

- samostatné vyhledávání a zpracovávání informací 

K dalším aktivitám patří účast žáků v soutěžích (např. Olympiáda z českého jazyka, literární 

soutěže apod.). 

3.26.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí 

V hodinách semináře z literatury budou učitelé u svých žáků: 

- cvičit funkční gramotnost, 

- rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků, 

- učit zpracovat jednoduchý text, 

- kultivovat verbální komunikaci v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 

- rozvíjet schopnost efektivně se učit a pracovat, 

- rozvíjet schopnost přijímat hodnocení výsledků své práce, přijímat radu a kritiku, 

- poskytovat žákům základní informace z oblasti kultury a umění, 

- prostřednictvím poznání vybraných uměleckých děl podílet se na hodnotové orientaci žáků, 

- utvářet jejich morálního profilu a estetického cítění 

- pěstovat u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí, 

- naučit žáky orientovat se v nabídce kulturních akcí, 

- vést žáky k uvědomělé ochraně kulturního dědictví 

Kompetence k učení 

Učitel: 

• zadává samostudium některých témat k samostatnému zpracování formou referátů, 

výpisků domácích úkolů apod. a vede žáky k samostatnému a kritickému vyhledávání 

informací z různých zdrojů 
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• zadává žákům samostatnou práci tak, aby využívali služeb knihoven, vyhledávali 

informace, četli noviny a časopisy apod. 

• výběrem samostatné četby a následným rozborem textu prohlubuje poznatky o 

literárních dílech a současně tříbí vyjadřování žáků 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

• cílenými úkoly a rozborem textů učí žáky zpracovávat text tak, aby jim byl oporou při 

samostatném studiu, aby dokázali samostatně zpracovaný text použít jako 

východisko pro argumentaci 

• umožňuje žákům spolupracovat při zpracovávání některých úkolů a vhodnou formou 

prezentovat výsledky této spolupráce  

Komunikativní kompetence 

Učitel: 

• mluvenými referáty a dalšími samostatnými vystoupeními upevňuje v žácích 

dovednosti verbální i neverbální komunikace, upevňuje poznatky o spisovném 

projevu 

• vede žáky k věcné diskusi, naslouchání druhým a respektování názorů ostatních, dává 

žákům prostor k formulování a obhajobě vlastního názoru, argumentaci, kladení 

otázek směřujících k podstatě věci, reagování na dotazy druhých 

• upozorňuje na vhodné využívání jazykových prostředků vzhledem ke komunikačnímu 

záměru 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

• mluvenými referáty a dalšími samostatnými vystoupeními upevňuje v žácích 

dovednosti verbální i neverbální komunikace, upevňuje poznatky o spisovném projevu 

• vede žáky k věcné diskusi, naslouchání druhým a respektování názorů ostatních, dává 

žákům prostor k formulování a obhajobě vlastního názoru, argumentaci, kladení 

otázek směřujících k podstatě věci, reagování na dotazy druhých 

• upozorňuje na vhodné využívání jazykových prostředků vzhledem ke komunikačnímu 

záměru 

Kompetence sociální a personální 
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Učitel: 

• důsledně vyžaduje na žácích zdvořilé a slušné chování 

• upozorňuje na provázanost využívání jazykových prostředků a úrovně mezilidských 

vztahů 

Kompetence občanské 

Učitel: 

• zadáváním vybraných úkolů posiluje v žácích vědomí občanské odpovědnosti 

• pomáhá žákům zprostředkovávat tvorbu autorů různých národů a kultur a umožňuje 

mu uspořádat si svůj pohled na multikulturní svět 

Kompetence k podnikavosti 

Učitel: 

• důsledným přístupem a kontrolou domácích úkolů a průběžné práce vytváří v žácích 

žádoucí pracovní návyky a pocit zodpovědnosti za vykonanou práci 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem 

písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou 

podklady pro klasifikaci, budou: 

- individuální i frontální ústní zkoušení, 

- písemné testy nestandardizované, 

- klasifikace referátů, 

- hodnocení domácích úkolů. 

Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením 

ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. 

Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. 
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3.26.3 Učební osnovy  

Výstupy Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

• popíše specifické prostředky 
básnického jazyka 

• rozliší a specifikuje jednotky 
vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) a 
zhodnotí jejich funkci a 
účinek na čtenáře 

 

 

• ústní lidová slovesnost, písemnictví 

• literatura a její funkce, literární druhy a 
žánry 

 

• struktura literárního textu – kompozice, 
jazykové a umělecké prostředky – tropy, 
figury, rytmus, rým a zvukové prostředky 
poezie, monolog a dialog 

 
 

 
 
DEJ, CJl, ON 
 
OvDS , IKT 
 
 

 

 

• při interpretaci literárního 
textu ve všech jeho 
kontextech uplatňuje 
prohloubené znalosti o 
struktuře literárního textu, 
literárních žánrech a 
literárně vědných termínech 

 
 

 

 

• přímá a nepřímá řeč, nevlastní přímá a 
polopřímá řeč 

• typy kompozice, motiv, téma 
 

• literární věda, pojetí, metody 
 

 seminární práce 
video 
referáty z tisku 
TV pořady o 
literatuře 
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• postihne smysl textu 

• podá přehled vývoje 
literatury od nejstarších 
dob do současnosti 

• uvede významné 
představitele dějin 
literatury a dokáže je 
zařadit do literárního 
kontextu 

• zvládne rozbor textu 
z jazykového hlediska 

 
 

• přehled vývoje české a světové literatury 
od počátků k dnešku 

 
 

• významní představitelé české a světové 
literatury – medailonky autorů 

 
 

• procvičování a upevňování jazykového 
rozboru textu 

 Odkazovat na 
dramatické a 
filmové adaptace 
literárních děl 
v průběhu celého 
studia 
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4. Zaměření oboru Obchodní akademie 

Ve 3. a 4. ročníku mají žáci Obchodní akademie možnost si v rámci zaměření oboru zvolit 

seminář Marketing a podnikání, Pojišťovnictví a bankovnictví, Administrativní práce 

v sociálních službách, Informační technologie nebo Obchodní angličtina. Volba seminářů 

v rámci zaměření vede k rozšíření dovedností a znalostí žáků v dané oblasti a umožňuje tak 

pružněji reagovat na potřeby zaměstnavatelů nejen v našem regionu. 

 

4.1 Marketing a podnikání 

4.1.1 Charakteristika předmětu 

Tento obor: 

- učí žáky aplikovat obecné ekonomické poznatky v praxi, 

- učí žáky schopnosti řešit ekonomické situace tvůrčím způsobem, 

- učí žáky uplatňovat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů, 

- vede k osvojení si ekonomického stylu myšlení, 

- předává žákům vědomosti o technologiích využívaných v marketingu, 

- učí žáky samostatně myslet, 

- pomáhá k objasnění základních ekonomických principů, 

- žáci přenesou své teoretické znalosti do praxe a zároveň získávají sebedůvěru ve způsobu 

osobního projevu. 

4.1.2 Organizace výuky 

Marketing a podnikání je volitelný seminář určený pro žáky třetího a čtvrtého ročníku. V obou 

ročnících po jedné vyučovací hodině týdně. 

Cílem výuky je poskytnout žákům, kteří se o tento předmět zajímají, dostatek poznatků a 

informací z marketingové teorie i praxe. V hodinách marketingu budou využívány klasické i 

moderní metody a formy výuky: 

- základní metodou je výklad a vysvětlování učiva, 

- samostatná práce žáků při řešení úkolů a příkladů, 

- týmová a skupinová práce při zpracování projektů, 

- řešení případových studií, 
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- využití přednášek odborníků z praxe a exkurzí, 

- využívání mezipředmětových vztahů, 

- uplatnění získaných znalostí při přípravě a zpracování vlastního průzkumu trhu, dotazníků-- 

zakončení bude provedeno vypracováním a prezentací seminární práce. 

4.1.3 Výchovné a vzdělávací strategie 

Komunikativní kompetence 
Absolventi by měli: 

- vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat, 

- správně používat marketingové pojmy,  

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně, 

- aktivně se účastnit diskusí a umět prosadit svůj názor, 

- posoudit důležitost marketingu v komunikaci a jeho využití, 

- jasně a srozumitelně prezentovat výsledky své i týmové práce, 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence 
Absolventi by měli: 

- určit své silné a slabé stránky 

- reagovat přiměřeně na hodnocení od ostatních lidí, přijímat radu i kritiku, 

- ohodnotit práci jiných, konstruktivně ji kritizovat i chválit, 

- spolupracovat při plnění úkolů, 

- zapojit se do práce v týmu, rozpoznat týmové role a určit své místo v týmu, 

- chápat význam a praktické využití i dopady marketingu na pracovní i osobní život, 

- rozpoznat vliv marketingu na různé sociální skupiny, 

- poradit si s přicházejícími problémy a úkoly, 

- nést svůj díl odpovědnosti za společnou práci, 

- komunikovat různými prostředky. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění  
Absolventi by měli: 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, 

- znát práva a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců, 
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- rozumět podstatě a principům podnikání, 

- orientovat se v základních pojmech marketingu a jejich využití, 

- porozumět zadání úkolu, určit podstatu a získat potřebné informace pro jeho řešení, 

- navrhnout možné způsoby řešení úkolu, 

- volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat své zkušenosti, 

- uplatňovat vlastní kreativitu, představivost a hledat nové cesty, 

- osvojit si základní marketingové vědomosti a dovednosti. 

Občanské kompetence 

Předmět marketing rozvíjí zejména: 

- samostatné, aktivní, odpovědné a iniciativní jednání, 

- znalosti o působení marketingu na jednání zákazníka, 

- jednání v souladu s morálními principy a demokratickými přístupy, 

- zájem o společenské a politické dění, 

- umění myslet kriticky, schopnost diskuse a obhajoby svého názoru. 
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4.1.4 Učební osnovy zaměření Marketing a podnikání 

3. ročník:    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- definuje marketing 
- určí jeho podstatu 
- vysvětlí vývojové fáze marketingu  
- popíše změny základních principů 
- vysvětlí význam marketingu pro firmu, 
- vnímá souvislosti marketingu, sociologie a 
psychologie člověka 

1. Základní úloha a funkce marketingu 
 
 
 
 
 

 
 
Člověk a svět práce 
 
Občan v demokratické 
společnosti 

 
 
 
 
 
 

Žák: 
- popíše vývoj marketingu 
- zhodnotí význam nových komunikačních 
technologií a sociálních sítí pro rozvoj 
marketingu, 
- je si vědom významu informací a dokáže se 
v nich orientovat,  
- zná význam online marketingu a jeho nástroje 

2. Nové směry v marketingu Informační a komunikační 
technologie 
 

 

Žák: 
- zná obsah marketingového plánování 
- rozeznává analýzy makro a mikroprostředí, 
externí a interní analýzy 
- dokáže zpracovat SWOT analýzu 
- zná způsoby prováděný analýzy trhu a 
konkurence 

3. Marketingový systém řízení Informační a komunikační 
technologie 
 
Člověk a svět práce 

Zadání odborné 
práce. 
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- zná metody a techniky marketingového 
výzkumu, 
- je mu jasný význam etiky v marketingu 
- rozeznává základní strategické směry  
- zná prvky marketingového mixu a jejich 
význam 
- zná význam kontrolingu v marketingu 
 

Žák: 
-zná systém získávání a využívání informací 
- dokáže rozlišit základní metody primárního 
výzkumu, jejich výhody a nevýhody, 
- umí provést jednoduchý průzkum trhu 
vybraného produktu 
- zná vlivy působící na spotřební a nákupní 
chování člověka, 
- je si vědom důležitosti psychologie na chování 
spotřebitele 
- zná význam segmentace trhu 
- zná základní kritéria a postup segmentace trhu 
- je mu jasný vliv globalizace na nákupní 
chování. 

4. Marketingový výzkum a informace Informační a komunikační 
technologie 
 

Zpracování 
průzkumu trhu 
vybraného 
produktu 
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4. ročník:    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- definuje pojem produkt, 
- vysvětlí komplexní pojetí produktu, 
- definuje značku, zná problematiku ochranných 
známek, 
- chápe důležitost obalu, designu, 
- zná nástroje produktové politiky, 
- chápe důležitost inovace produktu, 
- ví, co je to sortimentní politika 
- je si vědom důležitosti servisní politiky. 
 

1. Produkt  
Člověk a svět práce 

 
Probíhá 
zpracování 
odborné práce 
 
 
 
 

Žák: 
- zná základní druhy obchodů a umí členit podle 
různých hledisek 
- rozeznává distribuční cesty a dokáže určit jejich 
výhody a nevýhody, 
- dokáže vysvětlit vztah produkt a distribuční 
cesta, 
- zná problematiku skladování 

2. Distribuce  

Člověk a svět práce 

 

Žák: 
- je si vědom důležitosti cenové politiky, 
- umí definovat cíle cenové politiky 
- zná cenové strategie a metody tvorby cen, 
- orientuje se v platebních a dodacích 
podmínkách 
 

3. Cena  
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Žák: 
- definuje pojem marketingová komunikace, 
- zdůvodní, proč hovoříme o integrované 
marketingové komunikaci 
- zná všechny její složky, 
- vysvětlí vliv nových médií na marketingovou 
komunikaci 
- vysvětlí průběh komunikačního procesu, 
- zná pravidla stanovení rozpočtu na 
marketingovou komunikaci, 
- uvědomuje si důležitost tvorby komunikačního 
mixu, 
- definuje reklamu jako součást marketingové 
komunikace 
- je si vědom společenské odpovědnosti při 
tvorbě a použití reklamy. 

4. Marketingová komunikace 

(promotion) 

 

Občan v demokratické 

společnosti 

 

Informační a komunikační 

technologie 
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4.2 Bankovnictví a pojišťovnictví 

Bankovnictví a pojišťovnictví je důležitou součástí odborného ekonomického vzdělání žáka 

navazuje a rozšiřuje základní znalosti získané ve výuce – Podnikové ekonomiky, Práva, 

Účetnictví. Výuka směřuje k tomu, aby žáci jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá 

rozhodnutí a jednání, aby si vážili života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, hledali 

hranice mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností. 

Cílem předmětu Bankovnictví je seznámit žáka s problematikou bankovního systému a 

poskytnout mu podrobnější informace o postavení a funkcích centrální banky a činnostech a 

operacích komerčních bank, v předmětu se žák učí rovněž praktickým dovednostem (např. 

výpočtům finančních ukazatelů, úrokovému počtu, práci s kurzovním lístkem). 

Předmět Pojišťovnictví vychází ze zdůraznění významu analýzy a řízení rizik, pochopení 

pojišťovnictví jako významné metody managementu rizik, žák se orientuje v hlavních druzích 

pojistných produktů a základních pojišťovacích operacích jednotlivých oblastí pojištění. 

4.2.1 Organizace výuky 

Bankovnictví a pojišťovnictví je součástí volitelných odborných předmětů v rámci zaměření. 

Vyučuje se ve 3. ročníku 1 hodinu týdně (Bankovnictví) a ve 4. ročníku 1 hodinu týdně 

(Pojišťovnictví).  

Komunikativní kompetence  

Absolventi by měli být schopni:  

- jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá 

k uplatňování hodnot demokracie, 

- vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentuje, 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně, 

- účastnit se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, 

- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí - přednášek, 

diskusí, porad apod.  
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Personální kompetence 

 Absolventi by měli být schopni:  

- efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, 

- využívat ke svému učení zkušeností jiných lidi, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností, 

- přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně 

- reagovat, přijímat radu i kritiku, 

- dále se vzdělávat a prohlubovat své znalostí studiem odborné literatury, 

- vyzná se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně 

rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, 

- ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí, 

- odpovědně přistupuje ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí. 

Sociální kompetence 

 Absolventi by měli být schopni:  

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

přijímá radu i kritiku, 

- přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům 

- nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým, 

- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, 

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

návrhy druhých, 

- pracovat v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních i jiných činností, 

- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky. 

 

Občanské kompetence 

 Předmět Bankovnictví a pojišťovnictví rozvíjí zejména: 

- uvědomování si významu životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného 

rozvoje, 

- uznávání tradice a hodnoty svého národa, respektuje jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu, 
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- jednání v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá 

k uplatňování hodnot demokracie, 

- uznávání hodnoty života, uvědomování si odpovědnosti za vlastní život a spoluodpovědnosti 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 
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4.2.2 Učební osnovy zaměření Bankovnictví a pojišťovnictví 

3. ročník 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

• odliší poslání a funkce ČNB a 
obchodních bank  
• vysvětlí prioritní úlohu centrální banky 
 v tržní ekonomice 

1. Úloha a význam bank 
- peníze 
- bankovní soustava a centrální banka 

vydávání oběživa, provádění měnové 
politiky, banka bank, banka státu, 
správa měnových rezerv, regulace a 
dohled, další činnosti 

- obchodní banky 
- regulace obchodních bank 

bankovní licence, 
obezřetnostní pravidla, 
bankovní tajemství, 
dohled na dálku a na místě, 
praní špinavých peněz 

Podniková ekonomika  
(Finanční trhy) 

 

• sestaví zjednodušenou rozvahu 
obchodní banky 
• vypočte poměrové finanční ukazatele a 
na základě nich zhodnotí simulovanou 
finanční situaci banky 
• formuluje a posuzuje finanční rizika 
banky 

2. Hospodaření obchodní banky 
- rozvaha obchodní banky 

aktiva a pasiva banky 
- rozvaha centrální banky 
- podrozvaha banky 
- výkaz zisku a ztráty banky 
- finanční ukazatele 
- rizika 

  

• vysvětlí pojmy vklad, úrok  
• vyzná se v možnostech uložení peněz  
• vyplní nejdůležitější doklady ve styku 

3. Tuzemský platební styk 
- bankovní účet 

běžný účet, 

Písemná a elektronická 
komunikace  
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 s bankou a specifikuje jejich obsah 
• vystavuje a používá šeky 
• posoudí výhody a nevýhody 
internetového bankovnictví 
• popíše roli finančního arbitra při řešení  
sporů plynoucích z platebního styku 

zřízení, vedení, zrušení běžného účtu, 
vkladový účet 

- provádění tuzemského platebního 
styku 
bezhotovostní platební styk, 
hotovostní platební styk 

- šeky 
náležitosti, druhy, vystavování, 
používání, předložení a placení šeku 

- bankovní platební karty 
vlastnosti, náležitosti, druhy, vydávání, 
používání platebních karet, 
zpracování transakcí platebních karet 

- elektronické bankovnictví a 
elektronické platební prostředky 
homebanking 
telefonní bankovnictví, 
internetové bankovnictví, 
elektronické peníze 

- platební systémy a standardy 
mezibankovního platebního styku 
účastníci, principy a fungování systému 
CERTIS, 
mezinárodní standard čísla účtu IBAN 

- finanční arbitr 

(písemnosti styku s peněžními 
ústavy a poštou)  
 
Účetnictví  
(majetek podniku a zdroje 
financování) 

• vysvětlí pojmy vklad, úrok 
• vyzná se v možnostech uložení peněz 
• vypočte příklady úrokového počtu  
• posoudí význam stavebního spoření 
pro mladého občana 

4. Vkladové služby 
- úročení vkladů 
- pojištění vkladů 
- vkladní knížky a termínované vklady 
- stavební spoření 

Matematika  
(operace s čísly a výrazy) 
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• vyzná se v možnostech sjednat si 
stavební spoření 
 

- prodej dluhopisů 

• vysvětlí pojmy úvěr, úrok  
• získá vědomosti v problematice získání  
úvěru 
• vyzná se v možnostech vypůjčení 
peněz  
• efektivně hospodaří se svými 
finančními  
prostředky 
• zvažuje při plánování a posuzování 
určité činnosti možné náklady, výnosy a 
zisk, vliv na životní prostředí, sociální 
dopady 

5. Úvěrové operace 
- úvěrové produkty 
- úvěrový proces 
- návratnost a výnosnost úvěrů 
- čerpání a splácení úvěrů 
- členění úvěrů 
- základní druhy úvěrů 

kontokorentní, investiční, provozní, 
exportní, hypoteční, spotřebitelský 
úvěr a úvěr ze stavebního spoření 

- zajištění úvarů 
- centrální registr úvěrů 

Matematika  
(operace s čísly a výrazy) 
 

 

• získá vědomosti o podstatě faktoringu,  
forfaitingu, leasingu 
• pomocí výpočtů porovnává výhodnost 
úvěru, spoření, leasingu  
• vyzná se v možnostech sjednat leasing 
• specifikuje podstatné náležitosti cizí a  
vlastní směnky 

6. Ostatní bankovní služby 
- faktoring 
- forfaiting 
- leasing 
- operace se směnkami 

cizí směnka, 
vlastní směnka, 
náležitosti směnky, 
převod směnky, 
eskont směnky, 
aval směnky 

Podniková ekonomika  
(finanční trhy)  
 
Účetnictví  
(cenné papíry) 

 

• vysvětlí pojmy kurz a směnitelnost 
měny, pracuje s kurzovním lístkem  
• vyzná se v kurzovním lístku a 
směnárenských službách  

7. Devizové operace 
- měnový kurz české koruny 
- směnárenské operace 
- spotové a termínové devizové operace 

Účetnictví  
(krátkodobý finanční majetek) 
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• zjišťuje vývoj kurzu eura k americkému 
dolaru a k české koruně 

- devizové rezervy 
- jednotná měna Evropské unie 

• získá znalosti o způsobech provádění  
zahraničně platebních operací 
• definuje loro účet, nostro účet, SWIFT 
• interpretuje rizika hladkých plateb 

8. Zahraniční platební styk 
- charakteristika a členění 
- dokumenty používané při 

dokumentárních platbách 
- bezhotovostní platební styk 
hladké platby, 

dokumentární inkaso, 
dokumentární akreditiv, 
bankovní záruky 

Účetnictví  
(finanční majetek) 

 

•získá znalosti o operacích na všech 
finančních trzích 
•má přehled o investičních, podílových a 
penzijních fondech 
•orientuje se v práci obchodníků 
s cennými papíry 

9. Operace na finančních trzích 
- finanční trhy 

peněžní a kapitálové 
- primární a sekundární trhy 
- burzovní a mimoburzovní obchody 
- derivátový trh 
- obchodníci s cennými papíry 
- investiční společnosti, investiční a 

podílové fondy 
- penzijní fondy 

Podniková ekonomika  

• získá přehled o mezinárodních 
měnových institucích, jejich 
charakteristice a úloze  
• zjišťuje některé programy realizované 
v ČR v rámci programů EBRD 

10. Mezinárodní měnové a finanční 
instituce 

- Mezinárodní měnový fond 
- skupina Světové banky 

Mezinárodní banka pro obnovu a 
rozvoj, 
Mezinárodní asociace pro rozvoj, 
Mezinárodní finanční korporace, 

Podniková ekonomika  
(finanční trhy) 
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Multilaterální agentura pro investiční 
záruky, 
Mezinárodní centrum pro řešení 
investičních sporů 

- Banka pro mezinárodní platby 
- Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
- Evropská centrální banka 

    

4. ročník  

• definuje riziko v rámci pojistné teorie 
• uvědomuje si, že v podnikatelské i 
osobní rovině je třeba mít vždy na zřeteli 
možnost vzniku negativních důsledků 
nahodilých událostí 

1. Riziko 
- pojem riziko v rámci pojistné teorie 
- risk management 

identifikace, ocenění a kvantifikace 
rizik, 
ocenění a kvantifikace rizik, 
redukce a kontrola rizika, 
finanční eliminace důsledků realizace 
rizik 

Podniková ekonomika  

• pochopí, že pojištění patří  
 k nejvýznamnějším nástrojům, jak 
eliminovat negativní důsledky 
nahodilosti 
• umí pojištění rozčlenit  

2. Pojištění 
- pojem pojištění 
- členění pojištění 
- sociální pojištění 

Podniková ekonomika  

• vymezí činnosti pojišťoven 
• rozumí významu odborných termínů  
 z oblasti pojišťovnictví 

3. Komerční pojištění 
- členění komerčního pojištění 
- účastníci pojistného vztahu 
- pojistný produkt, pojistná smlouva, 

pojistné podmínky 
- pojistná doba a pojistné období 
- vznik a zánik pojištění 

Podniková ekonomika  
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- asistenční služby v pojištění 

• získá přehled o možnostech pojistného 
plnění a formách pojištění 
 

4. Pojistné plnění a formy pojištění 
- pojistné plnění 
- formy pojištění 
- pojištění obnosová 
- škodová pojištění 
- doplňkové formy pojištění 

Podniková ekonomika  

• vysvětlí „cenu“ pojistného 
•dokáže specifikovat náklady na pojistné 

5. Pojistné 
- požadavky na velikost pojistného 
- kalkulace pojistného 
- netto pojistné 
- správní náklady 
- vyjádření pojistného 

Podniková ekonomika  

• chápe význam tvorby technických 
rezerv pojišťoven 
• specifikuje jednotlivé druhy těchto 
rezerv 
 

6. Technické rezervy 
- význam technických rezerv 
- jednotlivé druhy pojistně technických 

rezerv 
- technické rezervy na českém 

pojistném trhu 
- investování technických rezerv 

Podniková ekonomika  

• vyzná se v nástrojích zajištění 
•zná význam odborných termínů z této  
oblasti 

7. Zajištění 
- charakteristika zajištění 
- poskytovatelé zajištění 
- členění zajištění 
- fronting 
- pojišťovací pooly 
- finanční zajištění 
- soupojištění 
- alternativní nástroje zajištění 

Podniková ekonomika  

• popíše jednotlivá podnikatelská rizika  8. Podnikatelská rizika pojišťoven Podniková ekonomika  
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pojišťoven 
• je schopen z údajů posoudit 
solventnost pojišťovny 

- podnikatelská rizika pojišťovny 
riziko upisovací, tržní, kreditní, 
operační, riziko likvidity, ostatní, 
risk management pojišťovny 

- finanční analýza pojišťovny 
- solventnost pojišťovny 
- implementace Solvency II na českém 

pojistném trhu 

• charakterizuje význam životního 
pojištění pro občana v produktivním 
věku 
• vyzná se v nabídce pojistných produktů 

9. Životní pojištění 
- charakteristika životního pojištění 
- základní podoby životního pojištění 

pojištění pro případ smrti, 
pojištění pro případ dožití, 
smíšené životní pojištění, 
modifikované podoby smíšeného 
životního pojištění, 
připojištění k životnímu pojištění 

- stanovení pojistného v klasickém 
životním pojištění 

- penzijní produkty 

Podniková ekonomika  

• orientuje se v nabídce pojistných 
produktů 
•dokáže vybrat vhodný produkt k řešení 
rizik 
 

10. Neživotní pojištění 
- charakteristika neživotního pojištění 
- neživotní pojištění osob 

úrazové, komerční nemocenské a 
zdravotní pojištění, 
pojištění schopnosti splácet 

- pojištění majetku 
pojištění majetku obyvatelstva, 
pojištění podnikatelských a 
průmyslových rizik, 

Podniková ekonomika  
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pojištění zemědělských rizik 
- pojištění finančních ztrát 

pojištění pro případ přerušení provozu, 
pojištění pohledávek (úvěru), 
pojištění záruk, 
pojištění právní ochrany 

- pojištění odpovědnosti za škody 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla, 
pojištění odpovědnosti za škody při 
pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, 
profesní odpovědnostní pojištění, 
obecné odpovědnostní pojištění 

- stanovení pojistného v majetkových 
pojištěních 

• chápe pojišťovnictví jako specifické  
odvětví ekonomiky zabývající se 
pojišťovací, zajišťovací a 
zprostředkovatelskou činností 
•orientuje se ve struktuře institucí  
zabývajících se pojišťovnictvím 
• vysvětlí činnosti pojišťoven včetně  
brokerů 

11. Pojišťovnictví 
- obsah pojišťovnictví 
- pojišťovny 
- pojišťovací zprostředkovatelé (brokeři) 
- propojování finančních služeb 

(bankopojištění) 

Podniková ekonomika  

• posoudí možnosti podnikání  
 v pojišťovnictví, protože soustřeďuje  
kapitál 
• získá znalosti o legislativní úpravě 
v této oblasti podnikání 

12. Regulace pojišťovnictví 
- význam regulace v pojišťovnictví 
- vymezení obsahu regulace 

pojišťovnictví 
- legislativní rámec podnikání 

v pojišťovnictví v podmínkách ČR 

Podniková ekonomika  
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•má informace o dohledu 
v pojišťovnictví a  
ochraně klientů pojišťoven 

právní úprava pojistné smlouvy, 
základní pojmy,  
pojistný zájem,  
pojistná smlouva a její obsah,  
obnosové a škodové pojištění, 
 vznik, zánik a přerušení pojištění 

- dohled v pojišťovnictví 
- instituce na ochranu pojištěných 

(klientů) 

• definuje vývoj na pojistném trhu 
• vysvětlí vývojové trendy na pojistném  
trhu, zdůvodní příčiny změn v prioritách 
druhů pojištění 
•získá znalosti o pojistném trhu v ČR 

13. Pojistný trh 
- vývoj na pojistném trhu 
- pojištěnost v komerčním pojištění 
- vývojové trendy na pojistných trzích 
- pojistný trh ČR 

Podniková ekonomika  
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4.3 Administrativa v sociálních službách 

4.3.1 Obsahové vymezení 

Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelený soubor vědomostí a dovedností nezbytných pro 

jejich pracovní uplatnění v administrativě v sociálních službách. Učivo zahrnuje teoretické 

poznatky z předmětů sociální péče, sociální politiky, sociální zabezpečení. Zabývá se 

charakteristikou sociálních služeb, jejich plánováním, legislativním zakotvením a 

financováním. 

4.3.2 Časové a organizační vymezení 

Učivo je rozvrženo do těchto ročníků: 

3. ročník: 1 hodina týdně 

4. ročník: 1 hodina týdně 

4.3.3 Výchovné a vzdělávací strategie 

Odborné kompetence 

Absolventi by měli být schopni: 

- podílet se na zajišťování sociálních služeb, ovládat administrativní a správní postupy 

související s poskytováním a financováním sociálních služeb, 

- vést příslušnou dokumentaci a pracovat s právními i jinými zdroji odborných 

informací, 

- mít přehled o systému sociálních služeb a znát podmínky jejich poskytování,  

- spolupracovat při řízení sociálních služeb, při přípravě plánů činností nebo projektů; 

uplatňovat své ekonomické znalosti a dovednosti, 

- respektovat příslušnou legislativu, práva a oprávněné zájmy klientů, 

- pracovat se svěřenými pracovními prostředky a pomůckami efektivně a šetrně.  

Kompetence k učení 

- Žák při studiu tohoto předmětu: 

- používá odbornou literaturu, zákony, vyhlášky, 

- používá správnou terminologii a je připraven na celoživotní vzdělávání. 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák se učí získávat věrohodné informace, tvořit si vlastní úsudek, diskutovat s jinými lidmi, 

navrhovat řešení pro různé situace v sociální práci. 

 
Kompetence komunikativní 

Žák je veden ke schopnosti: 

- formulovat srozumitelně své myšlenky, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání, 

- aktivně se účastnit diskusí, 

- formulovat a obhajovat své názory a respektovat názory druhých, 

- komunikovat s klienty sociálních služeb. 

Předmět poskytuje žákům poznatky potřebné pro poznání a pochopení osobnosti klienta i pro 

rozvoj vlastní osobnosti. Pozornost se věnuje vytváření potřebných profesionálních 

kompetencí ve vztahu ke klientům a ostatním pracovníkům. 

Kompetence sociální a personální 

Žák je veden ke schopnosti: 

- být připraven pracovat samostatně i v týmu, komunikovat kvalifikovaně a 

odpovídajícím způsobem se svými nadřízenými a dalšími spolupracovníky,  

- znát požadavky na pracovníky v sociálních službách, jejich práva a povinnosti,  

- sledovat průběžně vývoj sociálního systému a nové trendy v sociální péči a službách,  

- respektovat při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním 

komunikovat, jednat taktně, s péčí a přiměřenou empatií.  
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4.3.4 Učební osnovy zaměření Administrativa v sociálních službách 

3. ročník     

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- definuje základní pojmy 
z oblasti sociálních služeb, 
- vymezí a charakterizuje sociální 
služby v systému sociální ochrany 
- definuje zřizovatele, 
poskytovatele a uživatele 
sociálních služeb 
- základní pojmy aplikuje na 
konkrétních příkladech 
- chápe pojem sociální programy 
a jejich hodnocení 

1. Charakteristika sociálních služeb a 
kategorizace sociálních služeb 
 
 
 
 
 

Člověk a svět práce 
 
 
 
 
 

Exkurze nebo 
praxe v organizaci 
poskytující sociální 
služby 
 
 
 
 

Žák: 
- definuje právní úpravu 
sociálních služeb,  
- umí pracovat se zákonem 
o sociálních službách, 
- zná obsah smlouvy 
o poskytování sociálních služeb 
 

2. Legislativní zakotvení sociálních služeb v ČR  Člověk a svět práce Práce se zákonem 
o sociálních 
službách 

Žák: 
- zná strukturu plánu sociálních 
služeb a orientuje se v něm 

3. Plánování sociálních služeb Člověk a svět práce  



ŠVP GOA, část IV  Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany 

317 

 

Žák: 
- definuje právní zakotvení 
financování sociálních služeb, 
- orientuje se v ukazatelích vývoje 
výdajů na sociální služby, 
- charakterizuje financování 
sociálních služeb v současné době 

4. Financování sociálních služeb Ekonomika – financování 
Informační a komunikační 
technologie 

Příklady 
zpracovaných 
projektů na 
financování 
sociálních 
programů 

4. ročník    

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- definuje podmínky pro získání 
registrace pro poskytování 
sociálních služeb v ČR, 
- charakterizuje postup při 
zahájení poskytování sociální 
služby a při změně registrace, 
- definuje možnosti pozbytí 
platnosti registrace 

1. Postup při zahájení poskytování sociální 
služby 

Člověk a svět práce 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Žák: 
- zná právní úpravu smlouvy, 
- definuje základní pojmy ve 
smlouvě o poskytování sociální 
služby, 
- zná náležitosti smlouvy a 
možnosti ukončení smlouvy. 

2. Postup při uzavírání smlouvy o poskytování 
sociální služby 

Člověk a svět práce 
 

Příklad smlouvy 
o poskytování 
sociální služby 

Žák: 
- orientuje se v požadavcích na 
pracovníka v sociálních službách, 

3. Předpoklady pro výkon povolání sociálního 
pracovníka 

Člověk a svět práce Seminární práce 
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- definuje možnosti, jak získávat 
kvalifikované zaměstnance do 
sociální sféry, 
- zná možnosti prohlubování 
kvalifikace pracovníků. 

Žák: 
- charakterizuje vedení 
dokumentace, vymezí základní 
pojmy, 
- definuje pojem zvlášť citlivá 
dokumentace, 
- zná podmínky pro archivaci 
dokumentace. 

4. Dokumentace o poskytování sociální služby Písemná a elektronická komunikace 
Informační a komunikační 
technologie 

 

Žák: 
- zná základní pojmy pro ochranu 
osobních údajů, 
- charakterizuje povinnosti při 
zpracování osobních údajů. 

5. Ochrana osobních údajů v praxi sociálních 
služeb 

Člověk a svět práce  
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4.4 Informační technologie 

4.4.1 Charakteristika předmětu 

Seminář Informační technologie navazuje na předmět Informatika a prohlubuje znalosti žáků. 

Je chápán jako příprava pro žáky, kteří mají zájem o informatiku a chtějí si rozšířit své znalosti 

a dovednosti. Dotace předmětu je 1 hodina týdně ve 3. ročníku a 1 hodina týdně ve 4. ročníku.  

Výuka je založena především na praktickém řešení úkolů a klade důraz na úkoly blízké 

ekonomické praxi. Metody práce jsou zaměřené především na samostatnou práci žáků, na 

řešení problémů a na práci ve skupinách s důrazem na činnostní charakter učení. 

Zařazení průřezových témat 

Člověk a svět práce 

- vedeme žáky k tomu, aby se nevzdávali, snažili se překonat překážky a pracovali tak, aby 

dosáhli svého maxima. 

- při skupinové práci se žáci zdokonalují v interakci s okolím a schopnosti dělat kompromisy. 

Celkově se tím zvyšují jejich organizační schopnosti. 

Informační a komunikační technologie 

- žáci používají výpočetní techniku neustále 

4.4.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení – učitel:  

• uspořádá učivo v čase, respektuje návaznosti a vztahy uvnitř učiva, dbá na rovnoměrné 

zatížení žáků v průběhu školního roku 

• seznamuje žáky s učivem živým způsobem, motivuje žáky vhodnými otázkami a 

problémovými úlohami 

• podporuje u žáka rozvoj logického myšlení, zejména zařazováním vhodných 

problémových úkolů 

• vytváří u žáků zásoby informatických postupů, které žák efektivně využívá při řešení 

úkolů, vycházejících z reálného života a praxe 

Kompetence k řešení problému – učitel:  

• poskytuje žákům pomoc a zpětnou vazbu při hledání formulace problému a jeho řešení 

• diskutuje se žáky o ověření správnosti řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb 

• vytváří příležitost k prezentaci řešení problému 
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• nabízí žákům dostatek příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích 

k samostatnému uvažování a řešení problémů 

• podporuje u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh 

• provádí se žáky rozbor problému – tvoří plán jeho řešení, odhaluje výsledky, volí 

správný postup k vyřešení problému a vyhodnocuje správnost výsledku 

Kompetence komunikativní – učitel:  

• užívá a vyžaduje v hodinách kultivované, věcné a srozumitelné vyjadřování, vede žáky 

k osvojování odborných informatických termínů 

• pracuje s grafy, tabulkami, diagramy apod. 

Kompetence personální a sociální – učitel:  

• vytváří příležitosti k činnosti ve dvojicích, skupinách, vede žáky k vlastní organizaci 

práce skupiny, k zodpovědnosti za činnost skupiny 

• oceňuje projevy úcty k práci druhých 

Kompetence občanské – učitel:  

• podporuje zodpovědný vztah k plnění povinností, ke studiu 

• vede studenty k toleranci, ale také ke kritickému hodnocení názorů jiných 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

• vyžaduje od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné ukončení práce 

• vyžaduje dodržování provozního řádu učebny informatiky 
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4.4.3 Učební osnovy zaměření Informační technologie 

Informační technologie (3. OA) 1 vyučovací hodina/týden   

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 
- uvědomuje si rizika práce na 
internetu 
- kriticky hodnotí informační 
zdroje 
- rozumí principům digitálního 
podpisu 

 
 

Bezpečnost na internetu 
- - validita informací 

- informační zdroje 
- zabezpečení internetových plateb 
- certifikáty 
 

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Občan v demokratické společnosti 

 

Žák 
- umí přečíst záznamy v tabulkách 
- umí zobrazit záznamy splňující 
podmínku 
- umí upravit/mazat záznamy v 
tabulce 
- umí navrhnout a vytvořit 
tabulku 
 

Relační databáze  
-  SQL jazyk 

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 

 

Žák 
- umí s využitím Excelu rozpočítat 
náklady akce na jednotlivé 
účastníky  

Tabulkový procesor 
- využití vzorců v tabulkách 
 

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
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Žák 
- sestaví robota a správně zapojí 
senzory a motory 
- ovládá řídící jednotku robota 
- připraví programy s využitím 
pamětí, cyklů a větvení 
 

LEGO Mindstorms 
- ovládání robota pomocí softwaru LEGO 
- ovládání robota z mobilu pomocí aplikace a 
bluetooth 
- programování robota   

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 

 

 

Informační technologie (4. OA) 1 vyučovací hodina/týden   

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák 
umí s využitím Excelu vypočítat: 
- odpisy investičního majetku 
-čisté mzdy 
- umí vést skladovou kartu a 
peněžní deník 
- daňové výpočty 

Tabulkový procesor 
- počítání ekonomických úloh (odpisy, čisté 
mzdy, kartotéka údajů) 
 

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
Ekonomika 
Účetnictví 

 

Žák 
- vytvoří strukturu dokumentu 
- dokáže efektivně upravit 
rozsáhlý textový dokument dle 
požadavků 

Wordprocessing 
– úprava existujících dokumentů na úrovni 
odborné či bakalářské práce 

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
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Žák 
- prezentuje/přednáší vybrané 
téma v délce 15 minut 
- dokáže získat ze zdrojů 
podstatné informace 
 

Prezentování  
- příprava odborného výkladu 
- vytvoření prezentace  

Člověk a svět práce 
Informační a komunikační 
technologie 
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4.5 Obchodní angličtina 

Obchodní angličtina je nabízena žákům ve třetím a čtvrtém ročníku. Hodinová dotace 

předmětu je 1 hodina týdně. Seminář Obchodní angličtina vede studenty k orientaci ve světě 

obchodní angličtiny. Při výuce se vychází ze středně pokročilé znalosti anglického jazyka a 

zároveň ze vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce a Člověk a společnost. Důraz je kladen na 

osvojení formálního anglického jazyka v písemné i v mluvené podobě, je rozvíjena řada 

komunikativních strategií. Do předmětu Obchodní angličtina jsou rovněž integrovány 

tematické okruhy průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Svým 

vzdělávacím obsahem úzce souvisí především se vzdělávacími obsahy předmětů Základy 

společenských věd, Zeměpis a Informatika a výpočetní technika. 

4.5.1 Výchovné a vzdělávací strategie 

V hodinách Obchodní angličtiny jsou pro rozvíjení a utváření klíčových kompetencí využívány 

následující postupy: 

Kompetence k učení: 

• žáci samostatně zpracovávají zadaná témata a úkoly na základě využití různých 

informačních zdrojů a pramenů 

• žáci obhájí svou práci, názory a stanoviska v následných diskusích, reagují na dotazy a 

připomínky učitele a spolužáků 

• žáci zpracovávají některá témata ve skupinách, konfrontují různé zdroje informací a 

vytvářejí ucelené výklady, s nimiž pak seznamují své spolužáky 

• žáci jsou vedeni učitelem k sebehodnocení, organizují a řídí vlastní domácí přípravu 

• žáci využívají různé strategie učení: analyzují texty z obsahového i formálního hlediska 

a rozvíjejí své kritické myšlení, vytvářejí myšlenkové mapy, řeší problémové situace 

navozené učitelem, sbírají informace na zadané téma, zpracovávají a prezentují je 

• žáci pod vedením učitele kriticky analyzují zdroje informací, jejich kvalitu, správně 

formulují argumenty 

• žáci čtou a analyzují texty odborné literatury, diskutují o nich a připravují prezentace 

Kompetence k řešení problémů: 
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• žáci se setkávají ve výuce s tématy týkajícími se problematiky světa práce a obchodu a 

vyjadřují své názory na jejich řešení 

• žáci jsou učitelem vedeni k logickému myšlení (otázky, kvízy, vyjadřování vlastních 

postojů a hodnocení v diskusích i při prezentacích atp.) 

• žáci mají možnost výběru alternativních řešení, čímž si vytvářejí vlastní pohled na 

problém 

Kompetence komunikativní: 

• žáci jsou učitelem vedeni k porozumění slyšeného cizojazyčného projevu i čteného 

textu jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska komunikačního záměru mluvčího nebo 

pisatele (různé typy poslechových cvičení, formální a obsahová analýza textů); žáci jsou 

učitelem vedeni k tomu, aby uměli naslouchat názoru jiných, vhodně na něj reagovat 

a spolupracovat s ostatními, a to s pomocí formální angličtiny 

• žáci ověřují své schopnosti cizojazyčně reagovat v různých komunikačních situacích 

prostřednictvím vytváření improvizovaných dialogů různé úrovně formálnosti 

vzhledem k úrovni jejich znalostí 

• žáci se učí vhodně a efektivně komunikovat formou elektronické i tradiční 

korespondence; prezentují své výstupy na veřejnosti, před třídou nebo jinou skupinou 

posluchačů 

Kompetence sociální, personální a občanské: 

• žáci jsou vedeni k uvědomění si vlastních schopností, hodnotí kriticky či sebekriticky 

svůj vlastní výkon; žáci posuzují výkony svých spolužáků, kriticky je hodnotí a 

zdůvodňují své hodnocení 

• žáci se učí prostřednictvím cizího jazyka uvědomit si vlastní identitu, např. seznámení 

cizince se svou zemí a její ekonomickou situací 

Kompetence k podnikavosti 

• žáci jsou vedeni k samotnému navazování kontaktů nejen s rodilými mluvčími, 

k samotné realizaci různých projektů a k schopnosti uplatnit své vědomosti a 

dovednosti v budoucím studiu či práci v zahraničí; učitel podněcuje studenty 

k zodpovědnému plnění úkolů v daném termínu. 
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4.5.2 Učební osnovy zaměření Obchodní angličtina 

Ročník: 3. OA - Obchodní angličtina     

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 
vztahy 

Poznámky 

Žák: 
Porozumění a poslech: 
rozumí hlavním myšlenkám delšího 
poslechu  
postihne různé názory a stanoviska 
odvodí význam méně známých slov 
 
Čtení: 
čte srozumitelně různé druhy textu 
vyhledá v textu hlavní myšlenky a 
detailní informaci 
využívá různé techniky čtení 
 
Mluvení: 
vyjádří svůj názor srozumitelně a plynule 
reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý 
text  
vyžádá si potřebnou informaci 
 
Psaní: 
sestaví souvislý členěný text 
užívá složitější spojovací výrazy 
osvojí si formální styl 
 

Jazykové prostředky: 
podmiňovací způsob 
pořádek slov 
gerundium, infinitiv 
Slohové postupy: 
popis výrobku 
strukturovaný životopis 
obchodní korespondence -nabídka, poptávka 
Témata: 
Životopis 
Zaměstnání 
Práce v kanceláři 
Práce s počítačem 
Struktura firmy, oddělení 
Kariéra 
Prezentace výrobku 
Peníze 
Komunikační situace: 
pozdrav, představení, rozloučení 
domlouvání schůzek 
omluva, vyjádření lítosti a porozumění 
žádost, prosba, odmítnutí 
telefonní rozhovor 

Občan v demokratické společnosti 
Sociální rozvoj 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
 
Člověk a životní prostředí 
Respektování kulturních, etnických 
a jiných odlišností. 
Evropa a svět 
 
Člověk a svět práce 
motivace k aktivnímu pracovnímu 
životu a úspěšné kariéře 
 
rozvíjení a podpora schopnosti 
zaujetí vlastního stanoviska v 
pluralitě názoru 
 
Informační a komunikační 
technologie 
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Ročník: 4. OA - Obchodní angličtina     

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

Žák: 
Porozumění a poslech: 
rozumí hlavním myšlenkám autentické 
konverzace s rozlišením různých 
mluvčích 
identifikuje citové zabarvení 
postihne různé názory a stanoviska 
odvodí význam méně známých slov 
Čtení: 
vyhledá v textu hlavní myšlenky a 
detailní informaci 
Mluvení: 
vyjádří svůj názor srozumitelně a plynule 
adekvátně reaguje a prosadí svá 
stanoviska v běžných komunikačních 
situacích 
přednese souvislý text 
komunikuje plynule na témata týkající se 
práce, obchodu, ekonomiky 
Psaní: 
popíše problém, uvede své stanovisko 
napíše různé druhy obchodních dopisů 

Jazykové prostředky: 
složité souvětí 
trpný rod 
Slovní zásoba: 
vazby sloves s podstatnými jmény  
frázová slovesa 
odborné výrazy, fráze 
Slohové postupy: 
motivační dopis 
obchodní korespondence – objednávka, stížnost 
Témata: 
Konference, služební cesty 
Prezentace firmy, reporty 
Reklama, propagace 
Zboží a služby 
Trh 
Bankovnictví 
Ekonomika, sektory 
Komunikační situace: 
argumentace, přesvědčování 
stížnost, rada, doporučení 
pracovní pohovor 
rezervace hotelu, letenky 

Občan v demokratické společnosti 
Sociální rozvoj 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
 
Člověk a životní prostředí 
Respektování kulturních, etnických 
a jiných odlišností. 
Evropa a svět 
 
Člověk a svět práce 
motivace k aktivnímu pracovnímu 
životu a úspěšné kariéře 
 schopnost prezentovat se před 
potenciálními zaměstnavateli 
rozvíjení a podpora schopnosti 
zaujetí vlastního stanoviska v 
pluralitě názoru 
 
Informační a komunikační 
technologie 
 

 
 

 


