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PROFIL ABSOLVENTA
Název ŠVP:

PODNIKÁNÍ

Název RVP:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Kód a název oboru vzdělání:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Stupeň vzdělání:

úplné střední odborné vzdělání

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1. Pracovní uplatnění absolventa
Absolvent studijního oboru PODNIKÁNÍ je připravován na úspěšný, smysluplný a
odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách měnícího se světa. Důraz je
kladen na vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj osobnosti a kvality člověka, které jsou
zásadní pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Důležitou součástí přípravy je
adaptabilita na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i příprava
k harmonickému rodinnému životu, vztahu k okolnímu prostředí a sobě samému.
Absolvent oboru Podnikání je plně kvalifikovaným odborníkem ve všech oblastech
ekonomiky, bankovnictví, obchodu, prodeje a účetnictví. Absolvent tohoto oboru najde
uplatnění v obchodně provozních funkcích institucí všech právních forem, a to jako pracovník
obchodního oddělení, obchodní dealer, obchodní cestující, asistent prodejních služeb,
pracovník pro obchodní činnost a marketing, ekonom a účetní. Je rovněž připravován, aby po
nabytí potřebné praxe byl schopen uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné
podnikatelské činnosti ve finanční oblasti, managementu firem, právní poradce marketingu.
Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice do obchodního kontraktu,
vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti
patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké
organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou
cizích jazyků.
2. Výsledky vzdělávání
2.1 Odborné kompetence
Předpoklady absolventa pro profesní uplatnění:
a) zajišťuje typické podnikové činnosti:
‒
‒
‒
‒

ovládá vedení administrativy, základní personální činnosti;
zabezpečuje hlavní činnost oběžným a popř. dlouhodobým majetkem;
zajišťuje zásobování;
zpracovává doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého
zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti;
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‒ zajišťuje potřebu investic, hodnotí investiční příležitosti;
‒ uplatňuje obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
b) efektivně hospodaří s finančními prostředky:
‒ umí se orientovat v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví;
‒ v oblasti pojišťovnictví ovládá pojistnou techniku, analýzu rizika a má přehled o
jednotlivých pojišťovacích produktech;
‒ sestavuje kalkulace výrobků a služeb, zná principy tvorby cen;
‒ orientuje se v daňovém systému a umí vypočítat daňovou povinnost;
‒ umí vypočítat a odvést zákonné odvody;
‒ umí sestavit platební kalendář;
‒ účtuje pohledávky, závazky, náklady, výnosy;
‒ provádí účetní závěrku a uzávěrku
c) zajišťuje obchodní činnosti podniku:
‒ orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách;
‒ vede obchodní jednání a připravuje podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje
výrobků a služeb;
‒ provádí a zajišťuje nákup a prodej zboží;
‒ dovede psát desetiprstovou hmatovou metodou, umí stylizovat a vyhotovovat
obchodní dopisy včetně cizojazyčné korespondence s využitím standardní kancelářské
techniky;
‒ organizuje průzkum trhu a vyhodnocuje výsledky;
‒ využívá marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů;
‒ ovládá propagaci výrobků nebo služeb;
‒ vede reklamační řízení a dodržuje práva spotřebitele;
‒ uplatňuje poznatky psychologie prodeje;
‒ poskytuje následnou zákaznickou podporu a pečuje o zákazníka;
‒ komunikuje se zahraničními partnery ústně i písemně ve dvou cizích jazycích;
‒ umí vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na
veřejnosti;
‒ umí prezentovat výrobky a služby zákazníkovi
d) dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:
‒ chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví i své spolupracovníky
(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)
i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
podle příslušných norem;
‒ zná dodržování základních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence;
‒ osvojil si zásady a návyky bezpečné, zdraví neohrožující pracovní činnosti, včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
displeji apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen
zajistit odstranění závad a možných rizik;
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‒ zná systém péče o zdraví pracujících (včetně péče preventivní, umí uplatňovat nároky
na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením
zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
‒ je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění
nebo úrazu a dokáže sám první pomoc poskytnout
e) usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb:
‒ aktivně rozhoduje o své profesní kariéře, uplatňuje se na trhu práce a je schopen se
přizpůsobit jeho změnám;
‒ usiluje o nejvyšší kvalitu své práce a chápe kvalitu jako významný nástroj
konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
‒ zná význam, účel a užitečnost vykonané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení;
‒ zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
‒ jedná hospodárně, adekvátně uplatňuje kritérium ekonomické efektivnosti;
‒ nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky;
‒ je schopen rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity;
‒ dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti;
‒ dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana)
f) jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje:
‒ aktivně využívá znalost základních ekonomických pojmů a souvislostí, chápe příčiny a
důsledky stavu a vývoje základních ekonomických jevů a procesů;
‒ ovládá finanční a manažerské účetnictví, včetně účetnictví pro peněžní ústavy, umí
vyhodnotit získané informace a využít je pro řízení;
‒ orientuje se v právním řádu a základních ustanoveních práva obchodního,
živnostenského, občanského, pracovního a rodinného;
‒ ovládá práce s výpočetní technikou – práce s textovým editorem, tabulkovým
procesorem, databázovými programy;
‒ umí zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, vyhodnocovat
je a vyvozovat závěry;
‒ využívá výpočetní techniku jako zdroje informací;
‒ provádí analýzu finančního hospodaření podniku;
‒ ovládá zásady organizace práce na pracovišti, řízení menšího kolektivu pracovníků a
práce v týmu
2.2 Obecné kompetence
Obecné vzdělávání v oboru směřuje k tomu, že absolvent:
‒ disponuje rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení,
utvořil si adekvátní sebevědomí, má pozitivní, v demokratické společnosti
odpovídající hodnotovou orientaci;
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‒ chápe fungování demokracie, osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu
občanskému životu, je připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a
etnické normy demokratické společnosti, upevnil a prohloubil si žádoucí postoje
k osobním i nadosobním hodnotám;
‒ uvědomuje si svoji národní příslušnost, svá lidská práva, respektuje práva druhých
občanů, národů, ras a etnických skupin, uvědomuje si škodlivost rasismu a
intolerance;
‒ je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných
sexuálních vztahů, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života;
‒ chápe jazyk jako prostředek komunikace, dokáže jej vhodně užívat v nejrůznějších
komunikativních situacích;
‒ uvědomuje si význam kultury osobního projevu pro společenské pracovní uplatnění,
dovede se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňuje společenskou a řečovou
etiku;
‒ umí získávat a podávat potřebné informace, je schopen vyjadřovat se o běžných
věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky;
‒ získá všeobecný kulturní rozhled, chápe umění jako specifickou výpověď o
skutečnosti, dovede si vybírat druhy a žánry umění, je tolerantní ke vkusu druhých;
‒ je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření
společenského života,
‒ má kladný vztah ke kulturním, historickým a estetickým hodnotám;
‒ uvědomuje si vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a životní prostředí, jedná tak,
aby chránil přírodu, kulturní a historické památky;
‒ v ústním i písemném projevu se snaží dodržovat jazykové formy, výstižně a logicky
správně se vyjadřovat, účastnit se diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a
postoje, zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata;
‒ je schopen dorozumět se v jednom světovém jazyce v běžných společenských i
pracovních situacích, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tématice,
dovede získat jednoduchou informaci z vyslechnutého nebo přečteného textu, ovládá
základní terminologii svého oboru, ve druhém cizím jazyce je schopen porozumět
předloženému textu a zorientovat se v běžných situacích a je motivován k dalšímu
studiu cizích jazyků;
‒ je schopen používat cizí jazyky jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci
Evropy i světa, poznávaní kulturního bohatství druhých národů, vzájemného
porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího
vzdělávání;
‒ rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, osvojené
matematické a přírodovědné poznatky je schopen aplikovat při řešení praktických
úkolů;
‒ umí efektivně numericky počítat a užívat proměnou, dokáže odhadnout výsledek,
chápe kvantitativní a prostorové vztahy, užívá geometrickou představivost;
‒ porozumí závislostem, umí zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabule,
atd.;
‒ umí řešit problémy, je schopen matematizovat reálné situace, využívá matematické
postupy, pracuje s informacemi a obhajuje vlastní řešení;
‒ dovede využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně
pracovat s informacemi;
‒ má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, je si vědom důležitosti
udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;
‒ si osvojil poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací;
7

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
‒ chápe význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti v zájmu
svém i celospolečenském;
‒ projevuje smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, je ohleduplný k
ostatním;
‒ může vést kolektiv pracovníků a je schopen týmové práce;
‒ je si vědom významu dosaženého vzdělání, chápe také nutnost svého celoživotního
vzdělávání.
2.3 Klíčové kompetence:
Absolvent je veden tak, aby si osvojil:
a) kompetence k učení:
‒ měl pozitivní vztah k vzdělávání;
‒ ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
‒ uplatňoval různé způsoby práce s textem, uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat
informace, byl čtenářsky gramotný;
‒ s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.);
‒ využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i zkušeností
jiných lidí;
‒ sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí;
‒ znal možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru povolání
b) kompetence k řešení problémů:
‒ uměl porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, byl schopen získat informace
potřebné k řešení problému, navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit případné varianty
řešení;
‒ uplatňoval při řešení problému různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace;
‒ uměl volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využíval zkušeností a vědomostí nabytých
dříve;
‒ spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
c) komunikativní kompetence
‒ srozumitelně a souvisle formuloval své myšlenky a promluvy, uměl se přiměřeně
vyjadřovat vzhledem ke komunikační situaci a účelu jednání, a to v projevech
mluvených i psaných;
‒ účastnil se aktivně diskusí, formuloval a obhajoval své názory a postoje;
‒ zpracovával administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata;
‒ dodržoval jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
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‒ zaznamenával písemně podstatné myšlenky a údaje textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.);
‒ vyjadřoval se a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
‒ dosahoval jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce;
‒ dosahoval jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace;
‒ chápal výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, byl motivován
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
d) personální a sociální kompetence:
‒ posuzoval reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadoval důsledky svého jednání a
chování v různých situacích;
‒ stanovoval si priority a cíle podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek;
‒ reagoval adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímal rady i kritiku;
‒ měl odpovědný vztah ke svému zdraví, pečoval o svůj fyzický i duševní rozvoj, byl si
vědom nezdravého životního stylu a závislostí;
‒ usiloval o optimální stav své tělesné zdatnosti, o zařazení pohybových aktivit do svého
životního stylu;
‒ chránil své zdraví a dovedl se orientovat v situacích ohrožení;
‒ adaptoval se na měnící se pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je
pozitivně ovlivňoval, byl připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být
finančně gramotní;
‒ pracoval v týmu a podílel se na realizaci společných pracovních i jiných činností;
‒ přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
e) občanské kompetence a kulturní povědomí:
‒ ovládal zásady odpovědného, samostatného a aktivního jednání nejen ve vlastním, ale
i ve veřejném zájmu;
‒ kriticky hodnotil své osobní dispozice; uvědomoval si své přednosti, meze i
nedostatky;
‒ jednal v souladu s etickými normami, přispíval k uplatňování demokratických hodnot
a principů;
‒ dbal na dodržování zákonů a pravidel slušného chování, respektoval osobnost a práva
ostatních lidí;
‒ chápal význam umění pro člověka a z kulturní nabídky si dovedl vybrat hodnotné
podněty pro obohacování své osobní i profesní činnosti;
‒ chápal význam životního prostředí pro člověka, jednal v duchu udržitelného rozvoje;
‒ ctil život jako nejvyšší hodnotu a uvědomoval si svou osobní odpovědnost za jeho
kvalitu;
‒ uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu;
‒ podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen
pozitivní vztah
9
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f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:
‒ měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomoval
si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se
pracovním podmínkám;
‒ měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a
zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
‒ vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svůj odborný
potenciál a profesní cíle;
‒ byl schopen se adaptovat na požadavky pracovního prostředí, pracovat samostatně i
koordinovat svou činnost s ostatními;
‒ přijímal a odpovědně plnil jemu svěřené úkoly, respektoval autoritu nadřízených;
‒ rozuměl podstatě a principům podnikání, měl představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobních a etických aspektech soukromého podnikání
‒ realisticky hodnotil dopady a rizika nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost
‒ získal pozitivní vztah ke svému povolání a k práci jako druhu lidské aktivity.
g) matematické kompetence:
‒ uměl aplikovat základní logické a matematické postupy při řešení praktických úkolů,
využíval různé formy grafického znázornění, používal a správně převáděl mezinárodní
jednotky veličin;
‒ nacházel vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, uměl je vymezit,
popsat a správě využít dané řešení
h) kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi:
‒ uměl pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních
komunikačních technologií, získávat informace z otevřených zdrojů (zejm. z
celosvětové internetové sítě);
‒ uměl pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
‒ učil se používat nové aplikace
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Český jazyk
Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělání
Přírodovědné vzdělávání
Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Ekonomika, účetnictví
Právo
Management a marketing
Komunikace
Podniková administrativa - praxe

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Odborné kompetence

Kompetence užívat
prostředky ICT a
pracovat s informacemi

Matematické kompetence

Předmět

Kompetence k řešení
problémů
Komunikativní
kompetence
Personální a sociální
kompetence
Občanské kompetence a
kulturní povědomí
Kompetence
k pracovnímu uplatnění a
podnikatelským aktivitám

Klíčové
kompetence

Kompetence k učení

2.4 Přehled uplatňování klíčových kompetencí

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

2.5 Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě
‒ čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy);
‒ dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i ve dvou cizích jazycích přiměřeně situaci
každodenního a pracovního života;
‒ má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti;
‒ má základní znalosti v oblasti právního vědomí;
‒ má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu
práce, v podnikových činnostech a v pracovně právních vztazích;
‒ má základní numerické znalosti;
‒ zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil,
umí, poskytnou první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění;
‒ dovede identifikovat běžné problémy ze života a hledat způsoby jejich řešení
2.6 Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent
‒ se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě;
‒ byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke
komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména
v pracovním a osobním životě;
‒ měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského, a k řešení problémů;
11
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‒
‒
‒
‒
‒

3.

jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot;
respektoval lidská práva a vážil si lidského života;
chránil životní prostředí v pracovním i osobním životě;
jednal hospodárně v pracovním i osobním životě;
pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a zdokonalování
své tělesné zdatnosti

Způsob ukončování vzdělávání a certifikace a možnosti dalšího vzdělávání

Tříletý studijní obor PODNIKÁNÍ se ukončuje maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se
připravuje a organizuje podle platných předpisů. Certifikátem je vysvědčení o maturitní
zkoušce v oboru Podnikání
Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do
vysokoškolského studia nebo do studia na vyšší odborné škole, případně jiných forem studia
vyžadujících úplné střední vzdělání.
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CHARAKTERISTIKA ŠVP
Kód a název oboru vzdělávání:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Délka a forma studia:

3 roky, dálková forma vzdělávání

Stupeň vzdělání:

střední, ukončené maturitní zkouškou

1. Nezbytné podmínky pro přijímání pro vzdělávání
Do prvního ročníku denního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se přijímají žáci a
uchazeči, kteří úspěšně ukončili tříletý učební obor, který je zakončen závěrečnou zkouškou,
získali výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce dle zákona č. 561/2004 Sb. - §59, 60, 84
(2), dále § 63, 16, 20,70. Žáci musí také splňovat zdravotní způsobilost pro daný obor
vzdělávání.
2. Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělání v tomto oboru se ukončuje maturitní zkouškou, která má fakticky dvě části
1) Společná (státní) část maturitní zkoušky, kterou tvoří písemné testy z předmětů
Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, případně Matematika.
2) Profilovou část maturitní zkoušky tvoří odborné předměty, které určuje vedení
školy. U oboru Podnikání tvoří ústní zkoušku předměty Právo a Ekonomika.
Praktická zkouška je písemná, a to z předmětu Účetnictví.
Součástí profilové zkoušky je i ústní zkouška z Českého jazyka a literatury a
Cizího jazyka.
Maturanti si mohou v profilové části zvolit jednu nepovinnou zkoušku, a to
z předmětu Podnikatelská administrativa.
Žáci vykonávají praktickou zkoušku v odborných učebnách, tato zkouška ověřuje
praktické dovednosti žáků. Časový limit na splnění praktické zkoušky je
maximálně 240 minut.
Škola využívá jednotného zadání maturitních zkoušek. Žák může konat maturitní
zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník úplného středního odborného vzdělávání.
Před zahájením ústní, popřípadě praktické zkoušky, se žáci nezúčastňují vyučování po dobu
pěti vyučovacích dnů. Žák přestává být žákem školy dnem, který následuje po dni, kdy
úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Pokud maturitní zkoušku vykoná neúspěšně, nebo ji
nekoná v řádném termínu, přestává být žákem 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně
ukončit.
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.
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3. Zdravotní požadavky
Uchazeči o studium musí splňovat zdravotní požadavky stanovené Ministerstvem
zdravotnictví pro obor vzdělávání. Studijní obor je vhodný pro žáky se změněnou pracovní
schopností. Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař dle stanovených zdravotních
kritérií.
4. Organizace výuky
Studium je organizováno jako tříleté při zaměstnání s konzultacemi jednou týdně po 5–
6 hodinách. Počet konzultačních hodin je 200, a to v každém ročníku.
Souvislá odborná praxe je ve 2. ročníku zajišťována u sociálních partnerů působících
v oblastech ekonomiky a veřejné správy. Souvislou odbornou praxi si žáci studijního oboru
Podnikání mohou zajišťovat sami. Škola jim po sepsání smlouvy, kde jsou přesně určeny
podmínky pro vykonávání této praxe, umožní praxi vykonávat u sociálního partnera žákem
vybraného. Pokud nelze praxi zajistit s pomocí sociálních partnerů, zajišťuje tuto praxi škola
ve svých učebnách a pomocí svých výchovných pracovníků.

Mezi stálé sociální partnery školy patří:
1) Úřady práce: konzultace a stálá interakce probíhá s úřadem práce v Mostě.
Součástí spolupráce jsou besedy na Úřadu práce v Mostě v měsíci březnu pro žáky
4. ročníků. Cílem besed je seznámení žáků s aktuální situací na trhu práce, včetně
požadavků zaměstnavatelů. Žáci jsou také informováni o dalším možném
vzdělávání a požadavcích vyšších odborných a vysokých škol.
2) KB, a.s.: Součástí spolupráce s KB, a.s. v Mostě jsou besedy s představiteli banky.
Žáci jsou informování o produktech banky, mezi které patří např. studentské účty,
úvěry a půjčky, termínované vklady a vkladní knížky, platební karty, šeky atd.
Žákům jsou představeny prostory banky, včetně činností prováděných v bance,
jako je např. zpracování hotovosti, provádění bezhotovostních operací, zacházení
se safesovými schránkami apod.
3) Obecní úřady a Magistrát města Mostu: žáci si zde v praxi vyzkouší své teoretické
znalosti ze studia.
5. Celkové pojetí vzdělávání
Studijní obor Podnikání připravuje žáky pro oblasti provozních činností různých státních
institucí a v nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesích ve všech sférách
národního hospodářství. Spojení všeobecného a odborného vzdělání na úrovni úplného
středního odborného vzdělání dává základní předpoklady k provádění uvedených činností.
Další možnosti specifického odborného zaměření a intelektuálního rozvoje osobnosti žáka
nabízí škola dle potřeb regionu a svých možností v rámci výběrových vyučovacích předmětů.
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6. Charakteristika obsahu vzdělávání
Obsah vzdělávání studijního oboru 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ je stanoven tak, aby
odpovídal výstupní úrovni vzdělání v souladu s charakteristikou studijního oboru. Struktura
obsahu vzdělávání je vyjádřena učebním plánem studijního oboru
Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací
předměty jazykového vzdělávání, estetické, společenskovědní, matematické, přírodovědné,
vzdělávání pro zdraví a informační a komunikační technologie.
Učivo jazykových předmětů poskytuje poznatky o systému jazyka a jeho prostředcích.
V mateřském jazyce tím vytváří rozvoj kultivovaného, logicky, stylisticky a gramaticky
správného projevu, adekvátnímu jeho funkci a komunikativní situaci. Učivo literární
seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury a jejími hlavními vývojovými
etapami a rysy. Rozvíjí vztah žáků k estetickým hodnotám, k upevňování morálních
a charakterových vlastností.
Učivo cizího jazyku poskytuje poznatky o vybraných jazykových prostředcích a jevech,
i poznatky nejazykové, přibližující dané země a jejich obyvatelstvo. Vytváří řečové
dovednosti nezbytné pro aktivní samostatné jednání ve vzniklé cizojazyčné komunikativní
situaci a vytváří elementární dovednosti odborně komunikativní.
Učivo společenskovědních předmětů přispívá k humanitnímu vzdělávání žáků, hodnotové
orientace, vytváření názorů na svět a život v duchu demokracie, tolerance, humanity. Vede
k chápání vzájemných vztahů mezi jedincem a společností, mezi řídícím pracovníkem a
pracovním kolektivem. Podílí se na vytváření osobnosti mladého člověka
a připravuje jej na problematiku pracovního procesu, trhu páce, uplatnění jedince ve
společnosti.
Učivo matematiky a přírodovědných předmětů poskytuje žákům soubor matematických a
přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost
žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělávání. Podílí se na
prohlubování vztahu žáka k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Učivo tělesné výchovy rozvíjí motoriku žáků, všeobecné pohybové schopnosti
a specifické pohybové dovednosti. Přispívá k upevňování volních vlastností – vytrvalosti,
uvědomělé kázně a sebekázně, překonávání překážek.
Učivo předmětu informační technologie připravuje žáky k efektivnímu využívání
informačních a komunikačních technologií.
Odbornou složku učiva tvoří především průpravné vyučovací předměty – právo,
ekonomika, účetnictví, marketing, obchodní korespondence a podnikatelská administrativa.
Pro studovaný obor jsou důležité poznatky z oblasti práva, finančního trhu, ekonomiky,
účetnictví, managementu, marketingu, techniky administrativy, komunikace a obchodní
korespondence. Cílem odborného vzdělávání je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, vést je
k hospodárnému jednání a uplatňování ekonomického hlediska při jakémkoli rozhodování.
Žáci se učí orientovat v právní úpravě podnikání, pracovněprávních vztazích a základních
podnikatelských činnostech. Dovednosti a znalosti získané ve výše zmíněných předmětech si
žáci upevní a osvojí v předmětu praxe.
Při sestavování obsahu vzdělávání je respektována snaha vybavit absolventa takovými
dovednostmi, znalostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Důraz je
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kladen na spojení teorie s praxí, na větší univerzálnost pojetí výuky, na flexibilitu a kreativitu
žáků, učitelů i vzdělávacích strategií.

a) Metody a formy výuky
Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat
se spolupracovníky, zákazníky a klienty, rozvíjet estetické cítění a vztah k životnímu
prostředí. Důležitou složkou výchovy je odborná praxe ve spolupráci se sociálními partnery
v provozních podmínkách.
Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru vyučovacího
předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy.
Vyučující uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků, přičemž se opírá hlavně o
zájem o zvolený obor. Aplikační příklady jsou rovněž vybírány s ohledem na zvolený obor.
Důraz je kladen na podporu samostatné práce žáků, na jejich zodpovědnost za sebe i svoji
práci, na schopnost spolupráce a sebehodnocení. Z metodických přístupů se nejčastěji
uplatňují: výklad s návazností na předchozí znalosti, řízený rozhovor, řešení úkolů, týmová
práce a práce s počítačem. Vlastní práce žáků se realizuje formou diskuze, písemné a ústní
prezentace, referátů, praktických cvičení, soutěží a projektů.
Součástí teoretické výuky je i uplatňování názornosti, přispívající k lepšímu pochopení
učiva. K tomuto účelu slouží audio, video, CD a DVD nahrávky, situační metody, projekty,
exkurze, výstavy. Velký důraz je kladen na mezipředmětové vztahy, které rozšiřují klíčové
kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné
exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí.
b) Hodnocení výsledků a diagnostika
Hodnocení žáků je prováděno podle klasifikačního řádu. Důraz je kladen na praktické
činnosti i teoretické znalosti. Klasifikace se řídí platnou legislativou, žáci jsou klasifikováni
průběžně, a to písemnou i ústní formou.
Vyučující se maximálně snaží při hodnocení žáků zdůrazňovat výchovnou funkci
hodnocení, vést žáky k sebehodnocení a učit je přijímat zpětnou vazbu v rámci kolektivního
hodnocení.
Základem pro hodnocení prospěchu a chování je platná legislativa a klasifikační řád, který
je součástí školního řádu.
Při hodnocení žáků je kladen důraz na:
‒
‒
‒
‒
‒

motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení;
kombinaci různých klasifikačních metod (známkování, slovní hodnocení);
individuální přístup k žákům;
průběžnou pedagogickou diagnostiku a objektivizaci hodnocení;
výsledky v soutěžích praktických dovedností
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Hodnocení teoretického vyučování
Provádí se ústní i písemnou formou. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma
vyjadřování, případně grafická úprava. Dále se hodnotí samostatné domácí práce, referáty
a aktivita žáků při vyučování.
Hodnocení praxe
Provádí se ústní i písemnou formou. Hodnotí se individuálně práce jednotlivců a práce
v týmu.
Při hodnocení žáků je používané slovní hodnocení a numerické hodnocení. Kritéria
hodnocení vychází z Klasifikačního řádu Střední školy technické. Hodnocení žáků vyplývá z
dílčí klasifikace žáka během pololetí. Příslušný vyučující učitel předmětu využívá k
hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek - písemné práce vypracované jednotlivci i
výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů aj.,
sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování a připravenost na vyučování.
Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných
poznatků, kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a
dovednosti, samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a
zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a
tvořivost.
V předmětech praktického zaměření se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu
a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných
teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.
Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy,
výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.
c) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se SVP probíhá podle platné legislativy.
Ve škole se vzdělávají také žáci se speciálně vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).
Všichni žáci jsou integrováni do běžných tříd a jsou vzděláváni podle platného vzdělávacího
programu.
Práce s žáky s poruchami učení a chování spočívá především ve volbě vhodných metod
a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve stanovení individuálního
tempa a jiných podpůrných činností. U těchto žáků klade učitel důraz na ten druh projevu, ve
kterém má žák předpoklady podat větší výkon. Učitel volí vhodné metody a formy výuky i
zkoušení. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák
zvládl. Nejvhodnější přístup je konzultován s výchovným poradcem a případně s
pedagogicko-psychologickou poradnou.
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Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci k učení a
ve volbě vhodného výchovného postupu. V těchto případech je nutná těsná spolupráce
výchovného poradce, třídních učitelů, případně rodičů a sociálních institucí.
Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Tato oblast spadá též pod vedení výchovné
poradkyně. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých
soutěží, olympiád a projektů umožňujících srovnání v národním měřítku. Žáci mimořádně
nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají.
Všichni vyučující jsou v potřebném rozsahu informováni o žácích se SVP, které učí, třídní
učitelé jsou podrobněji informováni o potřebách žáků se SVP ve svých třídách.
d) Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární
ochranu
Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.
Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních zařízení, vyhlášek
a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat jak otázky
a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu.
V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů
podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
V průběhu vzdělávání se respektují zásady bezpečnosti stanovené pro obor Institutem
vzdělávání bezpečnosti práce.
e) Organizační zabezpečení vzdělávání
Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost pedagogického působení je platný
Školní řád. Jeho součástí je i Klasifikační řád. Školní řád obsahuje práva a povinnosti žáků a
upravuje tak pravidla chování v teoretické výuce.
S obsahem Školního řádu se žáci seznamují vždy při první konzultaci. Klasifikační řád
uvádí kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání i chování a podmínky konání klasifikačních
a opravných zkoušek.
Škola využívá informační portál na stránkách „www.sstmost.cz“. Zde najdou žáci,
zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci informace a dokumenty potřebné ke studiu a výuce.
Je to významný komunikační prostředek mezi školou a zákonnými zástupci žáků, resp. žáky.
Zapisuje se zde docházka, klasifikace a jiná aktuální sdělení.
f) Personální zabezpečení vzdělávání
Všechny všeobecně vzdělávací předměty se škola snaží obsazovat plně
kvalifikovanými pracovníky. Učitelé všeobecných i odborných předmětů mající pouze střední
vzdělání se snaží v rámci DVPP doplnit vysokoškolské vzdělání. K dalšímu odbornému
rozvoji využívají učitelé semináře a školení pořádaná pedagogickými centry, případně
profesními organizacemi.
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g) Materiální zabezpečení vzdělávání
Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy. Všeobecně vzdělávací předměty
se vyučují v moderně vybavených učebnách. K výuce cizích jazyků je k dispozici učebny
s interaktivními tabulemi. Ke vzdělávání v informačních a komunikačních technologií je
určena počítačová učebna s možností připojení na internet, tato učebna bývá také využívána
při obchodních činnostech.
Všem vyučujícím jsou k dispozici mobilní technické prostředky, např. televizory,
videa, CD a DVD přehrávače, magnetofony, zpětný projektor a dataprojektor. Kapacita
učeben je min. 12 a max. 34 žáků.
Pro výuku Informační a komunikativní technologie, stejně tak i pro výuku
Podnikatelské administrativy má škola k dispozici 5 plně vybavených počítačových učeben,
kde mají žáci možnost procvičit si své dovednosti v praxi.
h) Způsoby začlenění průřezových témat

Průřezová témata jsou do výuky zařazena tak, aby si žák uvědomil vzájemnou
souvislost a použitelnost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Výrazně
formují charakter žáků a jejich postoje. Jsou zařazována do všech ročníků s vazbou na
konkrétní učivo.
Téma Občan v demokratické společnosti rozvíjí občanskou gramotnost, hodnotovou
orientaci a sebevědomí žáka. Učí umění kompromisu, vztahu k materiálním i duchovním
hodnotám a schopnosti odolávat myšlenkovým manipulacím. Klade důraz na vzájemné
vztahy, úctu a empatii.
Zejména v prvním ročníku se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve
společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli
se navzájem respektovat a pomáhat si - besedy o historii města a regionu, hry zaměřené na
vzájemné poznávání se a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí
a orientace na správné hodnoty života - besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek,
nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Velký význam má jednotný přístup
všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image
školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků,
kteří narušují kolektiv a řešení těchto situací ve spolupráci s výchovným poradcem.
Téma Člověk a životní prostředí vytváří etické, estetické a citové vztahy k prostředí
a ke zdraví, učí úctě k životu ve všech formách. Mapuje vztahy mezi prostředím a lidskými
aktivitami na lokální, regionální a globální úrovni.
Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení
závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na
odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů,
besed si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím.
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Téma Člověk a svět práce formuje znalosti a kompetence potřebné k optimálnímu
využití osobnostních a odborných předpokladů pro výkon profese a kariérový postup.
Formuje zodpovědnost za vlastní život, nutnost celoživotního vzdělávání jako reakci
na změněné podmínky v profesi i v životě.
Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a
odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Ve třetím ročníku jsou zařazeny exkurze na
úřad práce a procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání –
sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovorů a další.
Téma Informační a komunikační technologie připravuje žáky na život v „informační
společnosti“, tj. takové, ve které se využívá digitálního zpracování, přenosu a uchovávání
informací. Upozorňuje na vývoj a využití ICT v pracovních, občanských i soukromých
aktivitách.
Výuka předmětu ICT je rozložena do čtyř ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání
základní softwaru a osvojení si dovednosti při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto
dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách ICT tak mohou žáci
v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností
mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů.
Přehled uplatnění průřezových témat
K kontinuální uplatnění
P participiální uplatnění

Předmět
Český jazyk
Cizí jazyk 1, 2, 3
Společenskovědní
vzdělávání
Přírodovědné vzdělání
Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích
Ekonomika, účetnictví
Právo

Veřejná správa
Komunikace
Praxe

Občan
v demokratické
společnosti

Člověk a
životní
prostředí

P
P

Člověk a svět
práce

Informační a
komunikační
technologie

P
P

P
P

K

K

K

P

P
P
K
P

K
K
P

P
P
K
P

P
P
P

P

P

P

K

K
K
K
K
K

P
P
P
K
P

K
K
K
K
K

P
P
P
P
P
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RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělávání:
Stupeň vzdělání:
Délka a forma studia:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
Úplné střední odborné vzdělání
3 roky, dálková forma vzdělávání

Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní
Vzdělávací oblasti a
obsahové okruhy
Jazykové vzdělávání
- český jazyk
- cizí jazyk

Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu
vzdělávání
týdenních
celkový
2
5

64
160

Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Ekonomika a právo
Účetnictví a daně
Písemná a ústní komunikace
Volitelné vzdělávací oblasti:
Společenskovědní vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání
Matematické vzdělávání
Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích

3
4
10
8
5

96

6

192

Disponibilní hodiny
Celkem

21
64

672
2048

Při tvorbě ŠVP dálkové formy studia se vychází z RVP denního studia.
Poznámka: Žáci v předmětu Cizí jazyk mají právo pokračovat v jazyku, který studovali během
učebního oboru.
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KONKRETIZOVANÝ UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělávání:
Název školního vzdělávacího programu:
Délka a forma studia:
Stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

64-41-L/51 Podnikání
Podnikání
3 roky, dálková forma vzdělání
úplné střední odborné vzdělání
od 1. 9. 2015

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Zkr.
př.
a)
CEJ
CIJ
LAK
DEJ
OBN
EKO
MAT
IKT
b)
EPO
MNG
MRK
PRV
UCT
POA
c)
PPČ
celkem

Počet konzultačních hodin za 1. - 3.
ročník: 600 hodin
1.
2.
3.
celkem
ročník
ročník
ročník

Povinné
všeobecně-vzdělávací
Český jazyk
Cizí jazyk
Literatura a kultura
Dějepis
Občanská nauka
Biologie a ekologie
Matematika
Informační a komunikační
technologie
odborné
Ekonomika podniku
Management
Marketing
Právo
Účetnictví
Podnikatelská administrativa
praxe
Praktické podnikatelské činnosti
Odborná praxe

10
20/20
20
10
10
20
10/10

10
30/30
20
10
10
20
10/10

10
30/30
20
10
30
10/10

30
80
60
10
30
10
70
30

20
10
10
10
30
20/20

20
10
20
20
10/10

20
20
30
10/10

60
10
20
50
80
40

200
-

10
200
2 týdny

10
200
-

20
600

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE
Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Vyučování podle rozpisu učiva

34

34

31

Odborná praxe

0

2

0

Maturitní zkouška

0

0

2

Časová rezerva

6

4

4

Celkem týdnů

40

40

37
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PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP
Kód a název oboru vzdělávání:
Název školního vzdělávacího programu:
Název rámcového vzdělávacího programu:
Délka a forma studia:
Stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

Vzdělávací oblast

64-41-L/51 Podnikání
Podnikání
64-41-L/51 Podnikání
3 roky, dálková forma vzdělávání
úplné střední odborné vzdělání
od 1. 9. 2015

Předmět

Jazykové vzdělávání
- v českém jazyce
- v cizím jazyce
Estetické vzdělání
Společenskovědní
vzdělávání
Přírodovědné vzdělávání
Matematické vzdělávání

Český jazyk
Cizí jazyk
Literatura a kultura
Dějepis
Občanská nauka
Biologie a ekologie
Matematika
Informační a
Vzdělávání v informačních a
komunikační
komunikačních technologiích
technologie
Ekonomika podniku
Management
Ekonomika a právo
Marketing
Právo
Účetnictví a daně
Účetnictví
Podnikatelská
administrativa
Písemná a ústní komunikace
Praktické
podnikatelské činnosti
Celkový počet konzultačních hodin
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Zkratka
předmětu

Počet
konzultačních
hodin celkem

CEJ
CIJ
LAK
DEJ
OBN
EKO
MAT

30
80
60
10
30
10
70

IKT

30

EPO
MNG
MRK
PRV
UCT

60
10
20
50
80

POA

40

PPČ

20
600
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UČEBNÍ OSNOVY
Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

ČESKÝ JAZYK

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
10

2.
10

3.
10

CELKEM
30

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace,
obsahového okruhu Vzdělávání a komunikace v českém jazyce. Obecným cílem jazykového
vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku
k myšlení, dorozumívání, sdělování, přijímání a výměně informací na základě jazykových a
slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se také podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků.
K dosažení cíle v jazykovém vzdělávání přispívá i vzdělávání estetické a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev, postoje a kritické
myšlení žáků.
Charakteristika učiva
Učivo se zaměřuje na obecné výklady o jazyce, na vývoj českého jazyka a jeho postavení
v systému jazyků, na gramatiku, stylistiku, základy rétoriky a komunikační dovednosti, na
práci s textem, jeho analýzu, reprodukci a interpretaci, na samostatné vyhledávání a
zpracování informací.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
‒ využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se
srozumitelně, souvisle a kultivovaně, argumentovali, formulovali a obhajovali své
názory
‒ chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění,
vyjadřovali se a vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování
‒ získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným
způsobem s ohledem na jejich uživatele
‒ uplatňovali ve svém životním stylu estetická a kulturně-společenská a ekologická
kritéria
‒ chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
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Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ vyjadřuje se písemně i ústně v různých učebních, životních i pracovních situacích
‒ učí se vyjadřovat přiměřeně účelu a situaci v projevech mluvených a psaných
‒ prohlubuje si jazykové a slohové znalosti
‒ vypracovává referáty a slohové práce s následným rozborem a diskusí
metody vyučování:
‒ výklad učitele, samostatná i skupinová práce, práce s učebnicí a jazykovými
příručkami, práce s odbornými texty, uměleckými texty, gramatická a stylistická
cvičení, diktáty, doplňovací cvičení, řečnická cvičení, souvislé slohové práce
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, ústní opakování a procvičování
Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ Pravidla českého pravopisu
‒ Slovník spisovného jazyka českého
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ denní tisk, časopisy a jiná masmédia jako vhodný zdroj informací k výuce
‒ video, CD, dataprojektor
‒ internet
Hodnocení žáků
‒ ústní zkoušení, písemné testy, písemné práce, diktáty, doplňovací cvičení, pravopisná
cvičení, slohové práce, referáty, prezentace individuálních a skupinových prací
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
‒ ovládá různé metody učení a užívá osobní strategie učení, umí si vytvořit vhodný
studijní režim a podmínky
‒ je motivován/a k celoživotnímu učení, překonává překážky a je vytrvalý/á v zájmu
úspěšnosti učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti, vyhledává a využívá
dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje, umí systematizovat a aplikovat
získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
‒ sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků
svého učení od jiných lidí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ má odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, je připraven/a přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
‒ jedná aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikuje s potenciálními
zaměstnavateli, prezentuje sebe i svoji odbornost
Personální a sociální kompetence
‒ stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
‒ adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňuje
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhá předsudkům a stereotypům
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v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
‒ spolupracuje s ostatními lidmi, odpovědně se podílí na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usiluje o integritu a prosperitu pracovního týmu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
‒ rozvíjí práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
‒ využívá vhodné prostředky online a offline komunikace
‒ získává informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovává
‒ uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupuje k získaným informacím, je mediálně gramotný/á
Kompetence k řešení problémů
‒ pojmenuje a analyzuje vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho
kontextu
‒ určí příčiny problému, získá informace potřebné k jeho řešení, navrhne způsob řešení,
popř. varianty řešení, zváží možné pozitivní
i negativní dopady
‒ zvolí optimální postup řešení, zdůvodní jej a vysvětlí postup řešení jiným lidem,
vyhodnotí výsledek
‒ uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení, volí prostředky vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností
a vědomostí nabytých dříve
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodně se prezentuje, zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější
texty
‒ vede konstruktivní dialog, formuluje a obhajuje své názory a postoje ústně i písemně a
způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reaguje na projevy druhých lidí
‒ zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i v zájmu ostatních
‒ uznává rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických
skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance
v multikulturním soužití
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě a je schopen/na kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastními argumenty podložený názor
‒ váží si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových
civilizací
mezipředmětové vztahy: učivo souvisí se všemi vyučovanými předměty v rovině recepce,
reprodukce a interpretace
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ vytváření a upevňování hodnotové orientace a postojů žáků potřebných pro fungování
a zdokonalování demokracie a pro multikulturní soužití
‒ výchovné působení na žáky a jejich vedení k demokratickým a slušným mezilidským
vztahům – budování demokratického edukačního klimatu, schopnost reagovat na
problémy
‒ výchova k demokratickému jednání
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‒ výchova k vhodné míře sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního
úsudku
‒ výchova ke schopnosti se celoživotně vzdělávat
‒ výchova ke schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci
‒ dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
‒ oceňování materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaha je
chránit a zachovat pro budoucí generace
‒ kultivace dospělé osobnosti a etická výchova (všechny tematické celky v 1., 2. a 3.
ročníku)
‒ prohloubení schopnosti a motivace k učení
‒ výcvik v komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů (tematický celek Komunikační a
slohová výchova v 1., 2. a 3. ročníku)
‒ soužití v multikulturní společnosti
‒ masová média a rozvíjení mediální gramotnosti žáků, dovednost orientovat se v
mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své
různé potřeby (tematické celky Práce s textem a získávání informací v 1., 2. a 3.
ročníku a Komunikační
a slohová výchova ve 3. ročníku)
‒ důsledná kultivace chování a jednání žáků ve smyslu obyčejné lidské slušnosti,
čestnosti, tolerance, solidarity, prosociálního chování, kladný přístup žáka k sobě
samému a z toho pramenící jeho kladný přístup k životu, k ostatním lidem, k živé i
neživé přírodě, ke kulturním, historickým a jiným hodnotám, které lidé vytvořili a
vytvářejí
‒ vzájemný respekt lidí a spolupráce
2. Člověk a životní prostředí
‒ vlastní odpovědnosti za své jednání a snaha aktivně se podílet na řešení
environmentálních problémů
‒ vytváření hodnot a postojů ve vztahu k životnímu prostředí (etických, citových,
estetických apod.)
‒ zaměření na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své názory,
zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a
působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s prostředky informačních a komunikačních technologií
‒ efektivní využití, jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení
pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se žáci/žákyně připravují), stejně jako v
činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života
‒ vytvoření dovednosti a návyku používat základní a aplikační programové vybavení
počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale
i pro potřeby dalšího
vzdělávání
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět administrativní činnosti, tzn.:
‒ vyhotovovat písemnosti
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ podle mapy rozdělí jazyky užívané
v rámci Evropy
‒ rozdělí jazyky slovanské a vyjmenuje
je
‒ vysvětlí pojmy jazyk mateřský,
příbuzný
‒ rozliší spisovný jazyk, hovorovou a
obecnou češtinu, slang, argot a
dialekty
‒ vyjmenuje a rozpozná česká nářečí
‒ vysvětlí a užije vybrané pojmy
jazykovědy, kategorie a pravidla
českého jazyka a řídí se jimi
‒ správně užije spisovnou normu
českého jazyka a uplatní ji
v mluveném i psaném projevu
‒ pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka a uvede
jejich autory (B. Havránek, A.
Jedlička,
V. Šmilauer), užije
běžně příručku Pravidla českého
pravopisu
‒ provede korekturu textu, aby byl
jazykově správný a slohově vytříbený
‒ ve vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situace

1. Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Obecné poučení o jazyce
Spisovná čeština a jazyková kultura

Hlavní principy českého pravopisu
‒ zvukové prostředky
‒ ortoepické normy jazyka

Základní pravopisné jevy
Procvičování a upevňování pravopisu

‒ správně užije pravopis předložek s /z,
předpon s-/z-/vz‒ správně užije zásady pravopisu u
skupin hlásek mě/mne/mně, ě/je
‒ správně užije pravopis u-ú-ů
‒ správně užije pravopis jednoduchých
a zdvojených souhlásek
‒ správně užije pravopis i/y
v koncovkách podstatných jmen i
sloves v přísudku
‒ správně užije pravopis čárek
‒ správně užije pravopis velkých
písmen
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‒ ve svém jednání a vystupování usiluje
o kulturu osobního projevu, jedná
kultivovaně a zdvořile
‒ vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
‒ ovládá techniku mluveného slova
‒ klade otázky a vhodně formulované
odpovědi
‒ orientuje se ve slohových postupech
‒ určí jazykové prostředky v běžné
komunikaci, v odborném, uměleckém
projevu a publicistice
‒ vysvětlí podstatu vypravování a jeho
kompozici
‒ sestaví osnovu
‒ sestaví prosté vypravování na dané
téma
‒ vybere jazykové prostředky typické
pro vypravování
‒ vysvětlí úlohu přímé řeči, přirovnání,
zosobnění, dějových sloves, využití
synonymních řad
‒ použije jazykové prostředky, které
oživují děj
‒ vysvětlí větnou stavbu, volbu slovní
zásoby a užití jazykových prostředků
podle tématu
‒ využije řeči přímé, polopřímé a
nevlastní přímé
‒ charakterizuje krátké informační
útvary (oznámení, zpráva, hlášení,
pozvánka, inzerát, dopis, dotazník,
anketa, telefonní styk, přivítání,
představování, omluva, vyjádření
soustrasti, referát, diskuse, polemika,
usnesení, zápis z jednání, protokol)

2. Komunikační a slohová výchova
Styl prostě sdělovací
Společenská kultura, kultura osobního
projevu
Slohové postupy, výrazové prostředky
v oblasti užité komunikace

Vypravování
‒ slohová práce

Běžné informační postupy a útvary

Referát
‒ slohová práce

‒ vysvětlí podstatu, téma a kompozici
referátu
‒ použije jazykové prostředky referátu
‒ charakterizuje ukázku referátů podle
adresáta
‒ převede referát mluvený na referát
psaný a svůj postoj zdůvodní na
základě základních odlišností
‒ užije vhodná oslovení a závěrečné
věty referátu
‒ napíše referát s osnovou
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‒ zajistí potřebné informace
z dostupných zdrojů
‒ dokáže rozumět obsahu textu i jeho
částí
‒ orientuje se v denním tisku a tisku
podle svých zájmů
‒ orientuje se v knihovnách a jejich
službách

3. Práce s textem a získávání informací
(průběžně)

2. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ vysvětlí pojem slovní zásoba
‒ vysvětlí rozvrstvení slovní zásoby
‒ vysvětlí způsoby obohacování slovní
zásoby
‒ uvede příklady sousloví
‒ tvoří slova odvozováním a skládáním
‒ uvede příklady zkratkových slov
‒ pozná slova přejatá
‒ slova cizího původu nahradí českými

1. Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Nauka o slovní zásobě (Lexikologie)
Obohacování slovní zásoby
Tvoření slov, stylové rozvrstvení

‒ uvede příklady výrazů knižních,
odborných, neutrálních, hovorových,
profesionálních, slangových,
argotických, nářečních,
interdialektických, obecně českých,
v textu vyhledá historismy,
archaismy, neologismy, slova
expresivní, lichotivá, familiární,
hypokoristika, eufemismy, pejorativa,
obrazná pojmenování, metafory
‒ rozliší terminologii a slang oboru

Slovní zásoba z hlediska stylistického

‒ vysvětlí, co je to slovo
‒ určí věcné a mluvnické významy slov
‒ pozná slova jednoznačná a
mnohoznačná
‒ tvoří synonyma, antonyma a
homonyma

Slovo a jeho význam

‒ v písemném i mluveném projevu
využije poznatky z tvarosloví
‒ vyjmenuje, rozliší i určí v textu slovní
druhy
‒ užije mluvnické kategorie ohebných

Tvarosloví (Morfologie)
‒ gramatické tvary a konstrukce,
sémantická funkce
‒ slovní druhy a přechody mezi nimi
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‒ gramatické kategorie

slovních druhů
‒ charakterizuje morfémy, ze kterých se
může skládat slovo, doloží je příklady
‒ správně použije gramatické tvary a
konstrukce
‒ sestaví popis
‒ vysvětlí, co je to popis prostý,
umělecký (líčení), statický
(předmětu), dynamický (děje),
odborný, návod
‒ v odborném popisu se vyjádří odborně
o jevech svého oboru
‒ posoudí kritéria vhodnosti užití cizích
slov
‒ uvede podstatné shody a rozdíly mezi
slohovým útvarem popis a
charakteristika
‒ vysvětlí, při jakých příležitostech se
užije popis
a
charakteristika
‒ objasní rozdíly mezi charakteristikou
vnější a vnitřní, přímou
a
nepřímou
‒ objasní zvláštní funkci charakteristiky
v uměleckých dílech
‒ vysvětlí, čím se liší posudek od přímé
a od rozvinuté charakteristiky
‒ využije prvků charakteristiky
v posudku a životopisu
‒ užije kompozici popisu a
charakteristiky
‒ využije znalosti jazykových
prostředků popisu a charakteristiky
ve vlastních projevech
‒ vysvětlí pojmy metafora, symbol,
personifikace, rčení, termín
‒ orientuje se v možnostech ověřování
informací
‒ zajistí potřebné informace
z dostupných zdrojů
‒ samostatně zpracuje informace
‒ použije klíčová slova při vyhledávání
informačních pramenů
‒ dokáže rozumět obsahu textu i jeho
částí
‒ orientuje se v denním tisku a tisku
podle svých zájmů a podle oboru

2. Komunikační a slohová výchova
Popis
‒ slohová práce

Charakteristika
‒ slohová práce

3. Práce s textem a získávání informací
(průběžně)
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3. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ užije základní pojmy skladby (syntax,
věta, výpověď, věta jednoduchá,
souvětí, větný člen, skladební dvojice)
‒ rozliší výstavbu věty jednoduché a
souvětí
‒ určí větné členy, počet vět v souvětí,
poměr mezi větami hlavními
‒ vysvětlí, jakou funkci plní slovní
druhy z hlediska skladby
‒ objasní zvláštnosti větného členění
(oslovení, citoslovce, samostatný
větný člen, vsuvka)
‒ zapíše souvislý text gramatickými
větnými vzorci
‒ transformuje souvětí podřadná na
souvětí souřadná, aniž by se změnil
význam
‒ nahradí vedlejší větu větným členem
‒ uplatní znalosti ze skladby
v mluveném i písemném projevu
‒ rozpozná popis, předpisy, soukromý a
úřední dopis, inzerát, zákon, fejeton,
úvahu, oznámení, hlášení, seznam,
diskusi, projev, telegram, směrnice,
recenzi, přednášku
‒ charakterizuje záznam, rozhovor,
reklamu, posudek, návod, výklad,
kritiku, referát, úvodník, životopis,
komentář, besedu, cestopis, e-mail,
chat, www, internet, SMS
‒ rozpozná funkční styl
‒ zařadí libovolné ukázky k funkčnímu
stylu komunikativnímu, odbornému,
publicistickému, uměleckému,
administrativnímu, řečnickému a
zdůvodní svoje rozhodnutí
‒ využívá svých znalostí o tématice, o
kompozici a o jazyce funkčních stylů
a aplikuje je na ukázkové texty

1. Zdokonalování jazykových vědomostí a
dovedností
Základy syntaxe
‒ věta a výpověď
‒ větné vztahy
‒ větný člen
‒ souvětí
‒ druhy vět
‒ významové poměry
‒ zvláštnosti větné stavby

2. Komunikační a slohová výchova
Slohové útvary

Funkční styly

Slohotvorní činitelé

‒ podle individuality stanoví subjektivní
činitele
‒ objektivní činitele stanoví podle
zaměření a funkce, podle formy,
projevu, situace a prostředí, podle

Styl publicistický
‒ postupy a prostředky publicistického
stylu
‒ publicistické druhy a žánry
‒ funkce propagačních prostředků a
jejich vliv na životní styl
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kontaktu s adresátem, podle
připravenosti, vztahu autora k tématu
a podle střídání mluvčích
‒ charakterizuje styl publicistický, jeho
téma, kompozici
a jazykové
prostředky
‒ vyjmenuje specifika stylu
publicistického
‒ charakterizuje jednotlivé útvary stylu
publicistického (zpravodajství,
úvodník, komentář, úvaha, kritika,
sloupek, fejeton, kurzívka, causerie,
referát, interview, reportáž, recenze,
dopis, reklama, inzerce apod.)
‒ vytvoří výstižné titulky pro noviny
‒ zkrátí dlouhý novinový článek na
libovolný počet řádků, aby zachoval
pevnou logickou výstavbu textu

Úvaha

‒ slohová práce
Kritika, recenze

Styl administrativní
Styl odborný
Životopis
‒ slohová práce

‒ vysvětlí podstatu úvahy, téma,
kompozici, osnovu a jazykové
prostředky
‒ napíše úvahu na dané téma
‒ vysvětlí podstatu kritiky

Dotazník
Žádost

Korespondence
Dopis

‒ rozpozná základní znaky odborného
stylu
‒ odborně se vyjádří o jevech ve svém
oboru
‒ vysvětlí, co je to životopis, popíše
jeho grafickou podobu, jeho téma,
kompozici i jazykové prostředky
‒ stanoví přesně, které údaje je třeba
v životopisu uvést
‒ vypracuje vlastní životopis v rozšířené
i dotazníkové formě na stroji nebo na
počítači
‒ vysvětlí pojem strukturovaný
životopis
‒ vyplní dotazník
‒ napíše žádost
‒ vysvětlí podstatu dopisu, jeho téma,
kompozici, jazykové prostředky
‒ napíše osobní a úřední dopis
‒ uvede, které slohové útvary pisatelé
ve svých dopisech používají nejčastěji
‒ vysvětlí pojem otevřený dopis
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‒ použije normalizovanou úpravu
písemností, včetně obálky
‒ orientuje se v denním tisku, tisku
podle svých zájmů a podle oboru
‒ zaznamená bibliografické údaje
‒ rozliší druhy záznamu textu (výpisek,
osnova, výtah)
‒ získá a zpracuje informace
‒ graficky rozčlení texty
‒ vyhledá potřebné informace na
internetu a užije je při studiu
‒ dokáže rozumět obsahu textu i jeho
částí

3. Práce s textem a získávání informací
(průběžně)
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

CIZÍ JAZYK

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
20

2.
30

3.
30

CELKEM
80

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace,
obsahového okruhu Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Cílem předmětu je doplňovat a prohlubovat jazykové vzdělávání, které je propojeno s dalšími
vyučovacími předměty a zdroji informací (internet, tisk). Výuka vede žáky k osvojení a
prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby byli schopni se v cizím
jazyce domluvit v cizojazyčném prostředí, spolupracovat, vyhledávat, vypracovávat a
vyměňovat získané informace v komunikačních situacích každodenního života a daného
oboru ústně i písemně, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace ze zahraniční
literatury týkající se oboru vzdělávání a porozumět jednoduchému či adaptovanému
uměleckému textu. Všeobecně vzdělávací cíl je zaměřen zejména na znalost reálií,
společenské kultury a dovednosti sociokulturního chování. Znalost cizího jazyka prohlubuje
všeobecné vzdělávání žáků a napomáhá jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a životu
v multikulturní společnosti.
Charakteristika učiva
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního
vzdělání s výučním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavků RVP úrovně A2+
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V závěru nástavbového studia
čeká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným předpokladem je
dosažení jazykové úrovně B1. Vzdělávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu směřuje k
osvojení jazykových znalostí a komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se
u žáků rozšíří z již aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního
vzdělávání s výučním listem tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci
nástavbového studia. Z toho obecně odborná a odborná terminologie bude u úrovně B1
zahrnovat minimálně 20%. Při dosažení tohoto předpokladu bude žák schopen přistoupit
k maturitní zkoušce z cizího jazyka na základní úrovni. Škola zajišťuje výuku anglického a
německého jazyka. Žáci pokračují v jazyce, kterému se učili v době středního vzdělávání
s výučním listem. Na výuku se třída obvykle dělí, žáky lze slučovat i z různých tříd v rámci
příslušného ročníku.
Obsah učiva je rozdělen do čtyř vzájemně propojených kategorií učiva:
‒ řečové dovednosti:
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‒ produktivní (písemný a ústní projev)
‒ receptivní (poslech, čtení)
‒ interaktivní (ústní interakce)
‒ jazykové prostředky (výslovnost, slovní zásoba, gramatika, grafická stránka jazyka,
pravopis)
‒ tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce
‒ poznatky o zemích
Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací a
jazykových funkcí, základních tematických okruhů
a specifických okruhů z oblasti
studovaného oboru. Hlavní náplní a obsahem výuky je tedy nacvičování jak ústního, tak
písemného vyjadřování, tzn. práce s texty v mluvené a písemné podobě. Neoddělitelnou
součástí uvedených kategorií jsou jazykové reálie.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ komunikovali v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i
psaných, na všeobecná i odborná témata; volili adekvátní komunikační strategie a
jazykové prostředky
‒ efektivně pracovali s cizojazyčným textem včetně odborného, uměli jej zpracovat a
využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových
znalostí a dovedností
‒ získávali informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky
včetně odborných ze svého oboru využívali ke komunikaci
‒ pracovali s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, včetně internetu nebo CDROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívali tyto
informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a
dovedností
‒ využívali vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívali vědomosti a dovednosti získané ve
výuce mateřského jazyka při studiu jazyků
‒ chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných
národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovali v
souladu se zásadami demokracie
Pojetí výuky a metody vyučování
Ve výuce předmětu cizí jazyk učitel:
‒ uplatňuje integrující teorie moderní lingvodidaktiky, v současnosti obrácené zejména
k interkulturní didaktice založené na humanistických přístupech k žákovi, uplatňuje
kognitivně-komunikativní způsob výuky
‒ vychází z kontextu přiměřenému znalostem a dovednostem, věku a potřebám žáků,
užije lingvistické zkušenosti žáků z předchozího studia cizího jazyka, uplatňuje
analytické postupy, zobecňování, systematizaci a porovnávání jazykových jevů
(srovnává s mateřským jazykem), podporuje učení receptivním dovednostem mezi
příbuznými jazyky
‒ použije aktivizující metody, zařazuje do výuky jazykové dramatické prvky, hraní rolí,
hry, činnosti s různým didaktickým materiálem, spolupráci ve skupinách, rozhovory,
besedy, diskuse a samostatná vystoupení žáků, častěji zařazuje nácvik poslechu
s porozuměním, vyváženě rozšiřuje produktivní a receptivní dovednosti
‒ poskytuje zpětnou vazbu různými způsoby a podporuje sebedůvěru, samostatnost a
iniciativu žáků, rovněž jejich sebehodnocení
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‒ uvážlivě a vyváženě volí metody rozvíjející jak slovní zásobu, tak gramatické jevy,
které jsou vzájemně ve vyváženém poměru,
a obdobně rozvíjí dovednosti na
nich stavěné, při výuce gramatického učiva u určitých jevů vychází pouze z kontextu,
opírá se o systém mateřského jazyka, vede žáky k uvědomování si jazykových
struktur, dbá na prioritu řečových cílů před jazykovými prostředky
‒ rozvíjí kompenzační strategie a techniky vyjadřování
‒ využije internet jako zdroj informací využitelný k plnění cílů výuky
‒ v průběhu výuky v souvislosti s tematickým okruhem, řečovou situací, podle učebnice
či textu zařazuje tematický celek reálií – ve vyšším ročníku systematicky jako ucelené
téma, v učivu využije mezipředmětových vztahů
‒ diagnostikuje žáky podle základních typů učení (auditivní, vizuální)
‒ zohledňuje žáky se specifickými poruchami učení a volí vhodné strategie, kterými by
dosáhl úspěšných výsledků v učení – objevuje pro žáky strategie učení
Ve výuce předmětu cizí jazyk žák/žákyně:
‒ procvičuje všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, mluvení (dialog a monolog) a
poslech
‒ procvičuje gramatiku, výslovnost, slovní zásobu, pravopis, reálie zemí studovaného
jazyka, konverzuje v cizím jazyce na dané téma podle studovaného oboru
‒ vytváří si povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka a chování v prostředí, kde
společenství tento jazyk užije jako jazyk mateřský
metody vyučování:
‒ výklad, samostatná práce ve dvojicích i menších skupinách, samostatná individuální
práce, řešení praktických úloh, práce s učebnicí, slovníky, časopisy, práce s odbornými
texty, práce s mapou, poslechová cvičení
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, ústní opakování a procvičování
Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ pracovní sešit
‒ autentické materiály
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ slovníky
‒ výuková CD a DVD
‒ časopisy
‒ mapy
‒ další zdroje informací vhodné k výuce
‒ doplňkový poslechový materiál
‒ video
‒ dataprojektor
‒ nástěnné pojmové mapy a mapy se slovní zásobou běžných témat
‒ internet
Hodnocení žáků
‒ ústní zkoušení, písemné testy, pravopisná cvičení, problémové, skupinové i
individuální úkoly, písemné práce, referáty, situační komunikační hry a soutěže
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
‒ ovládá různé metody učení a užívá osobní strategie učení, umí si vytvořit vhodný
studijní režim a podmínky
‒ je motivován/a k celoživotnímu učení, překonávání překážky a vytrvalosti v zájmu
úspěšnosti učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti, vyhledává a využívá
dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc
a podporu
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje, umí systematizovat a aplikovat
získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
‒ sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků
svého učení od jiných lidí
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ má odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, je připraven/a přizpůsobovat se
měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat
‒ má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a požadavcích na
výkon odborné kvalifikace
‒ jedná aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikuje s potenciálními
zaměstnavateli, prezentuje sebe i svoji odbornost
Personální a sociální kompetence
‒ stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
‒ adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňuje
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhá předsudkům a stereotypům
v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
‒ spolupracuje s ostatními lidmi
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
‒ využívá vhodné prostředky online a offline komunikace
‒ získává informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovává
‒ uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupuje k získaným informacím
Kompetence k řešení problémů
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodně se prezentuje, zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější
texty
‒ vede konstruktivní dialog, formuluje a obhajuje své názory a postoje ústně i písemně a
způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reaguje na projevy druhých lidí
‒ zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
‒ zvládá komunikaci v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí
‒ využívá cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládá odbornou
terminologii a pracovní pokyny, orientuje se v jednodušším odborném textu)
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Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ jedná odpovědně, samostatně a iniciativně
‒ uznává rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických
skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance
v multikulturním soužití
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě a je schopen/na kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor
‒ chápe význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného
rozvoje; uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
‒ váží si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových
civilizací
mezipředmětové vztahy: učivo souvisí se všemi vyučovanými předměty v rovině recepce,
reprodukce a interpretace

Rozpis učiva

‒ Řečové dovednosti

Rozvíjejí se komplexně na základě osvojování jazykových prostředků, v komunikačních
situacích a jazykových funkcích, prohlubováním základních i specifických tematických
okruhů a poznatků o zemích studovaného jazyka.
Žák/žákyně
‒ vyjadřuje se kultivovaně
‒ vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování
‒ formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle
‒ pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních činností
‒ aktivně se účastní diskusí, formuluje a obhajuje své myšlenky a postoje
‒ respektuje názory druhých a odlišné kulturní hodnoty
‒ Jazykové prostředky a jazykové funkce
Učivo jazykových prostředků navazuje na učivo středního vzdělávání s výučním listem, které
se upevňuje a rozvíjí.
‒ Výslovnost
Výuka je zaměřena k tomu, aby vzdělávání v cizím jazyce vedlo
- ke zdokonalování a korigování zvukové podoby jazyka s důrazem na odlišnosti od
češtiny a na jevy narušující komunikativní hodnotu projevu
- k upevňování výslovnosti frekventovaných zkratkových slov používaných v
příslušném jazyce a mezinárodně užívaných slov
- k osvojování výslovnosti odborné terminologie
‒ Slovní zásoba
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na stanovenou výstupní úroveň tříletého středního
vzdělání s výučním listem, kde absolvent oboru dosáhne dle požadavků RVP úrovně A2+
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V závěru nástavbového studia
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čeká žáka složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, jejímž nezbytným předpokladem je
dosažení jazykové úrovně B1. Vzdělávání v cizím jazyce v nástavbovém studiu směřuje k
osvojení jazykových znalostí a komunikativních jazykových kompetencí na úrovni B1 podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby se
u žáků rozšíří z již aktivně používaných lexikálních jednotek získaných za dobu středního
vzdělávání s výučním listem tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek na konci
nástavbového studia. Z toho obecně odborná a odborná terminologie bude u úrovně B1
zahrnovat minimálně 20%.

‒ Mluvnice
Žák/žákyně si osvojí
- jevy morfologie a syntaxe cizího jazyka nezbytné pro dorozumění se v běžných
situacích každodenního života (vyjádření kvantity
a kvality, časových a
prostorových vztahů – současnosti, minulosti a následnosti, stupňování, podmínky,
možnosti a nemožnosti, jistoty
a nejistoty, vůle zákazu, příkazu, přání, žádosti,
průvodních okolností děje, pravděpodobnosti, opakovatelnosti, fázovosti apod.)
- další mluvnické prostředky, a to zejména v oblasti tvoření složitějších syntaktických
útvarů v návaznosti na učivo základní školy
- méně frekventované jevy potřebné pro porozumění textu, zejména čtenému, a
gramatické prostředky vyskytující se v odborném jazyce receptivně
‒ Pravopis
Vzdělávání v cizím jazyce vede k prohlubování učiva tříletého středního vzdělání s výučním
listem zejména u jevů jako je pravopis osvojované slovní zásoby a pravopisné změny, k nimž
dochází při tvoření nových mluvnických tvarů, dělení slov, psaní velkých písmen,
mezinárodních
a zkratkových výrazů a slov z odborné terminologie, interpunkce v
souvětí v souladu s nově probíraným mluvnickým učivem s důrazem na odlišnosti od češtiny.
‒ Jazykové funkce
Žák/žákyně rozliší různé jazykové funkce v rozdílných životních situacích a různých
stylistických rovinách ve vztahu k rozvoji jazykových znalostí a projevů v potřebné šíři,
variabilitě a bohatosti. V kategorii jazykových funkcí žák/žákyně např.:
- použije vhodné pozdravy při setkání, představování, loučení
- volí vhodné obraty při oficiálním a neoficiálním oslovení
- vezme si slovo, vstoupí do debaty, vyjádři prosbu, souhlas a nesouhlas, zklamání,
svolení a odmítnutí, žádost, nespokojenost
- vyjádří návrh, upozornění, radu, zákaz, příkaz, úmysl, ochotu, slib, naději, přání,
blahopřání, překvapení, pozvání, radost, obdiv, vděčnost, lítost, vhodně poděkuje
- poprosí nebo požádá
- vyjádří adekvátně emocionální a psychické stavy
- zahájí, vede a ukončí rozhovor
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Tematické zaměření obsahu

‒ Tematické okruhy

Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního
života, k reáliím České republiky i zemím studovaného jazyka, reagují na věk a zájmovou
orientaci žáků a aktuální události, vycházejí z potřeb daného oboru, přičemž se některé oblasti
prolínají. Jedná se o následující okruhy:
‒ Osobní a společenský život
‒ Každodenní život
‒ Svět kolem nás
‒ Zaměstnání a práce
‒ Poznatky o zemích příslušné jazykové oblasti

‒ Témata
Do tematických okruhů jsou zasazena následující témata:
‒ osobní charakteristika, osobní údaje, rodina
‒ bydlení, dům, byt, domov
‒ každodenní život, volný čas, zábava, umění, záliby, sport
‒ jídlo a nápoje, stravování
‒ služby
‒ cestování, doprava, dopravní prostředky
‒ mezilidské vztahy
‒ péče o tělo a zdraví, hygiena
‒ nakupování, služby
‒ vzdělávání
‒ zaměstnání, práce, povolání
‒ počasí, zeměpis, příroda, životní prostředí
‒ společnost
‒ Česká republika a Praha
‒ město a region, ve kterém žijeme, orientace ve městě, jeho okolí
‒ reálie dané jazykové oblasti
‒ tematické okruhy odborného zaměření (např. zaměstnání a práce, úřady
práce, životopis, strukturovaný životopis, Evropa a svět, aktuální problémy
světa, Evropská unie)

‒ Komunikační situace a oblasti užití jazyka
Komunikační situace procházejí napříč řečovými dovednostmi a tematickými okruhy.
Požadavky na žáka/žákyně jsou zasazeny do kontextu konkrétní situace v rámci následujících
oblastí užití jazyka:
‒ osobní:
(vstupuje do komunikačních situací jako soukromá osoba s vazbami zejména na přátele a
rodinné prostředí)
- osobní korespondence
- interakce po telefonu
- rodinná oslava
- přátelský rozhovor
- sportovní a kulturní událost
- setkání s přáteli
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styk s rodilým mluvčím
‒ osobnostní:
(týká se vlastní osoby žáka)
- identita
- koníčky
- zájmy
- názor
- postoje k okolí
-

‒ veřejná:
(vystupuje jako součást širší veřejnosti a vstupuje do komunikačních situací jako účastník
společenského/veřejného života)
- formální korespondence: sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu,
vyplnění jednoduchého formuláře
- interakce po telefonu
- společenská či administrativní interakce
- ubytování
- nakupování
- jednání na úřadě
- využití dopravy a zdravotních služeb
‒ vzdělávání:
(vystupuje jako součást organizovaného vzdělávacího procesu a vstupuje do
komunikačních situací jako účastník tohoto procesu)
- výuka
- přestávka
- studijní pobyty
- akce pořádané školou
- interakce se vzdělávacími institucemi
‒ pracovní:
(vystupuje jako součást pracovní sféry a vstupuje do komunikačních situací jako účastník
pracovního procesu)
- popis pracovního postupu
- praxe, brigáda
- formální korespondence
- interakce po telefonu se zaměstnavatelem
- pohovor uchazeče o zaměstnání
- správné použití formálního a neformálního jazyka v praxi (styk s veřejností)
- použije cizí jazyk ve styku se zákazníkem
‒ společenská:
(vystupuje jako součást vnějšího prostředí)
- kultura
- styk s veřejností
- příroda
- sport
- média
- životní prostředí
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Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ vytváření a upevňování hodnotové orientace a postojů žáků potřebných pro fungování
a zdokonalování demokracie a pro multikulturní soužití
‒ výchovné působení na žáky a jejich vedení k demokratickým a slušným mezilidským
vztahům – budování demokratického edukačního klimatu, schopnost reagovat na
problémy, vhodná míra sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního
úsudku, vzájemný respekt lidí a spolupráce
‒ výchova ke schopnosti se celoživotně vzdělávat
‒ výchova ke schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci
‒ dovednost orientovat se v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně
využívat masová média pro své různé potřeby
‒ dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
‒ ochota angažovat se nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch
lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech
‒ oceňování materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaha je
chránit a zachovat pro budoucí generace
‒ kultivace dospělé osobnosti a etická výchova
‒ prohloubení schopnosti a motivace k učení
‒ výcvik v komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů
‒ soužití v multikulturní společnosti
‒ úcta k životu, stáří a pomoc potřebným
‒ ČR, Evropa a soudobý svět z hlediska studovaného oboru
‒ masová média a rozvíjení mediální gramotnosti žáků
‒ kladný přístup žáka k sobě samému a z toho pramenící jeho kladný přístup k životu, k
ostatním lidem, k živé i neživé přírodě, ke kulturním, historickým a jiným hodnotám,
které lidé vytvořili a vytvářejí
2. Člověk a životní prostředí
‒ vytváření hodnot a postojů ve vztahu k životnímu prostředí (etických, citových,
estetických apod.)
‒ zaměření na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své názory,
zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a
působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí
‒ současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí
(klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých
hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví)
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s prostředky informačních a komunikačních technologií a internetem, jejich
efektivní využití
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ANGLICKÝ JAZYK

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
20

2.
30

3.
30

CELKEM
80

ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ orientuje se v informacích
popisujících osobu
‒ rozliší a správně použije přítomné
časy
‒ pracuje s textem na téma volný čas
v UK
‒ čte se správnou výslovností
‒ porovná čtenou a poslechovou
informaci
‒ sdělí osobní informace a
charakteristiku sebe a členů své
rodiny
‒ komunikuje na téma volný čas
‒ vyjádří svůj souhlas a nesouhlas
v dialogu
‒ napíše svůj osobní profil
‒ rozliší slovesa používající gerundium
a infinitiv
‒ pojmenuje druhy sportů
‒ rozliší a správně použije přítomné
časy
‒ orientuje se v hlavních informacích a
událostech na téma sport
‒ pracuje s textem na téma sport
‒ vypráví krátký text podle obrázku na
téma sport s využitím minulých časů
‒ vypráví, co se stalo minulý víkend
‒ napíše článek o slavném sportovci
‒ pojmenuje místa a věci na venkově a
ve městě
‒ orientuje se podle mapy v terénu
‒ použije kvantifikátory
‒ rozumí informacím z turistické
příručky
‒ použije správně členy
‒ vysloví správně členy
‒ pracuje s textem na dané téma

Osobnosti
‒ přídavná jména popisující charakter a
vzhled
‒ přítomný čas prostý a průběhový
‒ volný čas, škola, bydlení
‒ vyjádření souhlasu a nesouhlasu
‒ gerundium a infinitiv
‒ osobní profil

Sporty
‒ sporty
‒ minulý čas prostý a průběhový
‒ vyprávění příběhů
‒ vyprávění o událostech minulého
víkendu
‒ článek do školního časopisu

Život na venkově a ve městě
‒ místa a věci ve městě a na venkově
‒ předložky pohybu
‒ orientace v terénu
‒ kvantifikátory some, any, much, a lot
of, a few
‒ počitatelné a nepočitatelné podstatné
jméno
‒ členy určité a neurčité
‒ výslovnost členů
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‒ zeptá se a vysvětlí směr
‒ popíše zajímavé místo

‒ předložky místa
‒ popis zajímavého místa

2. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ popíše typy filmů
‒ popíše filmy vhodnými přídavnými
jmény
‒ mluví o slavné filmové postavě
‒ pracuje s textem na téma slavná
filmová osobnost
‒ zakoupí lístek na danou kulturní
událost
‒ převypráví děj filmu s využitím
odporovacích výrazů
‒ pojmenuje druhy obchodů a zboží
‒ rozumí textům o nakupování
‒ použije going to při plánovaném
nakupování
‒ použije předpřítomný čas ve
vyprávění o nedávných událostech
‒ vede dialog s prodavačem při
nakupování
‒ vyjmenuje oblečení
‒ zeptá se a orientuje se ve velikostech,
barvách, cenách zboží
‒ vyjmenuje názvy tradičních svátků
‒ popíše jednotlivé svátky a tradice
v ČR, UK, USA
‒ rozumí textům na dané téma
‒ mluví o minulých zkušenostech
‒ orientuje se v informacích
z turistického průvodce
‒ pojmenuje budovy ve městě a na
venkově
‒ pojmenuje dárky vhodné
k narozeninám
‒ zeptá se a odpoví na datum narození
‒ napíše děkovný dopis a popíše jeho
části
‒ vysloví správně will a won´t
‒ rozumí popisu různých kulturních
tradic
‒ vede rozhovor na téma pozvání na
večírek nebo jinou společenskou
událost

Kultura
‒ film
‒ přídavná jména
‒ druhý a třetí stupeň přídavných jmen
‒ hvězdy filmového plátna
‒ srovnávací věty
‒ nakupování lístku
‒ převyprávění děje filmu
‒ odporovací výrazy
Nakupování
‒ obchody
‒ going to
‒ předpřítomný čas
‒ nakupování oblečení
‒ výslovnost cen

Svátky a tradice
‒ zvláštní příležitosti
‒ předpřítomný čas a minulý čas
‒ turistický průvodce
‒ narozeniny
‒ datum a letopočty
‒ neformální děkovný dopis
‒ výslovnost will, won´t
‒ frázová slovesa

Společenský život
‒ pozvání
‒ udílení rad, doporučení
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‒ pojmenuje druhy společenské
činnosti
‒ vyjádří pozvání, přijetí, odmítnutí na
různé společenské akce
‒ napíše písemné pozvání, přijetí,
odmítnutí
‒ popíše problém a diskutuje o
možnostech jeho řešení
‒ pojmenuje problémy současného
světa
‒ přiřadí důsledky k příčinám
‒ rozliší podle mluveného textu, o jaký
problém se jedná
‒ tvoří podmínkové věty o imaginární
situaci a jejích následcích
‒ napíše esej na téma přírodní
katastrofy
‒ popíše druhy elektronických zařízení
‒ použije obraty vyjadřující
předpovědi, nabídku, slib,
rozhodnutí, záměr
‒ rozliší a správně použije will a going
to
‒ hovoří o tom, jak používat mobilní
telefon
‒ pracuje s textem na dané téma
‒ hovoří o možnostech v přítomném a
budoucím čase
‒ napíše stížnost
‒ popíše části formálního dopisu
‒ domluví si s někým schůzku
‒ pojmenuje způsoby pozdravů
‒ popíše způsoby pozdravů v různých
zemích
‒ vyjádří zákazy a nutnosti
‒ pracuje s textem na dané téma
díkuvzdání v USA
‒ mluví o možných situacích
v budoucnosti a jejich následcích
‒ použije první podmínkové věty
prostřednictvím pověr

‒
‒
‒
‒

vyjádření souhlasu, odmítnutí
projev radosti, nadšení, zklamání
rozkazovací způsob
popis problému a diskuse o jeho
řešení
‒ would, wouldn´t
‒ should, shouldn´t
‒ ought to
Globální problémy
‒ problémy současnosti
‒ druhá podmínková věta
‒ would, wouldn´t
‒ esej

Věda a technika
‒ elektronika
‒ will a going to
‒ vyjádření předpovědí, nabídky, slibů,
rozhodnutí, záměru
‒ mobilní telefon
‒ nultá podmínková věta
‒ may, might, could
‒ formální dopis
‒ sjednání schůzky
‒ frázová slovesa

Kultura a zvyky
‒ pozdravy
‒ gesta a mimika
‒ modální slovesa must, mustn´t,
needn´t
‒ první podmínková věta
‒ pověry
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3. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A

TEMATICKÝ CELEK

KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ pojmenuje příčiny znečišťování
životního prostředí a jejich následky
‒ mluví o způsobech, jak chránit
životní prostředí
‒ diskutuje o situacích, které by vedly
ke změnám
‒ vyjádří přání pomocí I wish
‒ vyjmenuje přírodní pohromy
‒ čte s porozuměním na dané téma
‒ rozumí hlavním informacím na téma
přírodní katastrofy
‒ prezentuje jednu ze zadaných
přírodních katastrof
‒ pojmenuje druhy zločinů
‒ použije slovesa popisující zločinnost
‒ pracuje s krátkými texty na dané
téma
‒ popíše událost s využitím různých
minulých časů
‒ čte s porozuměním příběh o smyšlené
postavě
‒ prezentuje zprávu, co lidé říkají
v různých časech
‒ rozliší a použije přímou a nepřímou
řeč
‒ reaguje na článek o daném zločinu
‒ ohlásí a popíše krádež na policii
‒ napíše detektivní příběh podle
obrázkové předlohy
‒ pojmenuje druhy publikací
‒ vyjmenuje nejvýznamnější
spisovatele v české, britské a
americké literatuře a jejich díla
‒ využije trpný rod v literatuře
‒ popíše život a dílo Williama
Shakespeara
‒ poslouchá s porozuměním rozhovor
se spisovatelem
‒ požádá o informaci v knihkupectví
‒ přečte a přepíše příběh vlastními
slovy

Životní prostředí
‒ znečišťování životního prostředí
‒ druhá podmínková věta
‒ would, wouldn´t
‒ I wish
‒ vyjádření přání
Přírodní katastrofy
‒ přírodní pohromy
‒ podmínkové věty
‒ prezentace
Ze světa zločinu
‒ zločin a zločinci
‒ slovesa
‒ předminulý čas
‒ minulé příčestí sloves
‒ nepřímá řeč
‒ přímá řeč
‒ zločin a počítač
‒ ohlášení krádeže na policii
‒ detektivní příběh

Literatura a čtení
‒ publikace
‒ spisovatelé a jejich díla
‒ trpný rod
‒ William Shakespeare
‒ trpný rod v čase přítomném, minulém
a budoucím
‒ rozhovor se spisovatelem
‒ nakupování knih
‒ čtení příběhu
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‒
‒
‒
‒

chápe hlavní informace na internetu
popíše počítač
vysvětlí činnosti na internetu
sepíše pozitiva a negativa využívání
internetu

‒ rozdělí komunikaci na verbální a
neverbální
‒ vyjmenuje prostředky komunikace
‒ vyjmenuje druhy obchodních dopisů
‒ popíše části obchodního dopisu
‒ napíše žádost o zaměstnání a
životopis

Internet
‒ počítače a internet
‒ nepřímé instrukce
‒ zneužití počítače
‒ trpný rod
‒ přídavná jména
‒ předložky
Obchodní angličtina
‒ komunikace
‒ písemnosti
‒ obchodní dopisy
‒ popis obchodního a soukromého
dopisu
‒ žádost o zaměstnání
‒ životopis
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NĚMECKÝ JAZYK

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
20

2.
30

3.
30

CELKEM
80

ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ reaguje na pozdravy
‒ přivítá a rozloučí se
‒ získá a sdělí informace
‒ představí sebe a druhé
‒ zeptá se na rodinu, přátele, získá a
sdělí informace
‒ napíše e-mail
‒ mluví o svých plánech do budoucna
v souvislosti s povoláním
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
‒ procvičí si monolog a dialog

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

představí hosty z jiných zemí
poskytne o nich informace
mluví o kontaktech s národy
informuje o národnostech
vyjmenuje názvy národností a
obyvatel
pojmenuje činnosti týkající se
zaměstnání
mluví o činnostech v zaměstnání
informuje o svém zaměstnání a
zaměstnání ostatních
procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací

První kontakty
‒ přítomný čas slabých sloves –
jednotné číslo
‒ přítomný čas slovesa sein – jednotné
číslo
‒ osobní zájmena – jednotné číslo
‒ pořádek slov ve větě oznamovací a
tázací
‒ otázka zjišťovací a doplňovací
‒ kladná a záporná odpověď
‒ tázací příslovce „wo“, předložka „in“
‒ číslovky základní 1 – 20
‒ tvar möcht- v přítomném čase
‒ tematický okruh: osobní údaje a
společenský život
‒ pozdravy, seznámení, rozloučení
‒ fonetika: h, ei, ie, ö, ü, ä, v, ch, β,
intonace
Lidé
‒ přítomný čas slovesa „sprechen“
v jednotném čísle
‒ inverzní pořádek slov v oznamovací
větě
‒ všeobecný podmět „man“
‒ tázací zájmeno „ wer?, was? “
‒ tázací příslovce „woher?“ + aus
‒ názvy jazyků
‒ určení rodu podstatných jmen podle
přípony
‒ tematický okruh: osobní a
společenský život – osobní údaje
‒ údaje o jiných osobách
‒ zaměstnání
‒ státy a národnosti
‒ fonetika: sp, st, sch, tsch, ie, ei, eu, ä,
ü
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‒ vypráví o své škole a třídě, o vzdělání, Škola
učitelích
‒ přítomný čas slabých sloves
v jednotném a množném čísle
‒ pojmenuje školní předměty
‒ přítomný čas slovesa „sein“
‒ informuje o svém rozvrhu hodin
v jednotném a množném čísle
‒ vypráví o obyčejném školním dnu a
‒ přítomný čas sloves na -t, sloveso
potížích s učením
„unterrichten“
‒ připraví a vede interview
‒ osobní zájmena v množném čísle
‒ vypráví o činnosti ve škole a přípravě
‒ vykání
na vyučování
‒ přivlastňovací zájmena v 1. a 2. osobě
‒ vyjádří své zájmy a záliby
čísla jednotného
a množného
‒ procvičí si metodu řízeného
‒ číslovky základní 21 - 2000
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
‒ člen neurčitý
‒ čte krátké informační texty ze
‒ zápor „ nicht“
školního prostředí
‒ určení rodu podstatných jmen podle
přípony
‒ popíše obrázek a vyjádří názor
‒ procvičí si metody: řízený rozhovor ‒ tematický okruh: každodenní život –
školní požadavky, třída a učitelé
školní předměty, dění ve škole
‒ údaje o škole a třídě
‒ rozvrh hodin, školní předměty
‒ zájmy a záliby
‒ fonetika: ä, ü, y, s, ei, ie,sp, -ig,
intonace
‒ pojmenuje a představí členy své
Rodina
rodiny
‒ přítomný čas slovesa „haben“
‒ vypráví o své rodině a domácích
‒ člen určitý a neurčitý – 1. a 4. pád
zvířatech
‒ přivlastňovací zájmena
‒ vyjádří vztahy a rodinný stav
‒ zápor „kein“
‒ hovoří o všedním dnu v rodině
‒ předložka „von“ a křestní jméno
(náhrada za 2. pád)
‒ poslouchá s porozuměním výpovědi
druhých lidí o jejich rodinných
‒ tvoření množného čísla podstatných
vztazích
jmen
‒ vypráví o svátcích, rodinných
‒ tematický okruh: osobní a
oslavách, o emocích v rodině
ao
společenský život – rodinný život,
povinnostech
členové rodiny včetně domácích
‒ napíše několik praktických vět zvířat
inzerát
‒ lidské vztahy
‒ procvičí si metodu řízeného
‒ fonetika: -er, v, w, oh, schw, sch, ch,
rozhovoru: získávání a sdělování
ei, intonace
informací
‒ vede interview
‒ popíše obrázek a vyjádří názor
‒ procvičí si metody: řízený rozhovor o
nejbližší rodině
ao
způsobech trávení volného času,
vyprávění o typickém všedním dnu,
svatbě, argumentace: rozdělení
domácích povinností a večerní
program s přáteli
‒ napíše delší písemný útvar: soukromý
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

dopis o vánočních svátcích
zeptá se a odpoví na otázky typu „jak
se daří?“
sdělí informace o místě svého bydliště
popíše dům / byt /pokoj
pojmenuje domácí spotřebiče
vyjádří názor na byt a dům
napíše několik praktických vět –
inzerát
vyhledá z inzerátů informace o bytech
a domech
procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
poslouchá s porozuměním rozhovor o
bydlišti druhých lidí
poslouchá s porozuměním krátké
výpovědi lidí o výhodách
a
nevýhodách bydlení v různých
čtvrtích Berlína
čte inzeráty o pronájmu bytu
čte popis pokoje
vypráví o stěhování a rekonstrukci
bytu
popíše obrázek a vyjádří názor
procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: argumentace na téma
místo bydliště a vlastní bydlení,
rozhovor o bytové situaci
a
podmínkách pronájmu
napíše krátký písemný útvar: inzerát –
koupě nábytku
a spotřebičů
napíše pozvánku na akci podporující
výstavbu sportovního hřiště na sídlišti
napíše delší písemný útvar: soukromý
dopis přátelům
o stěhování
do nového bytu
pojmenuje názvy jídla, potravin,
hotových pokrmů a nápojů
vysloví, čemu dá přednost
vypráví o stravovacích návycích a
stravovacích zařízeních
objedná si v restauraci a zaplatí
vede dialog o jídelním lístku
vyjádří svůj názor na pokrmy a popíše
jednoduché recepty
vyhledá v textu informace, které ho
zajímají
argumentuje

Dům, bydlení
‒ sloveso „gefallen“
‒ vazba „ wie geht̀s ?“
‒ opakování členu určitého
‒ opakování přivlastňovacích zájmen
v 1. pádu (1. a 2. osoba jednotného a
množného čísla)
‒ inverzní pořádek slov v oznamovací
větě
‒ tematický okruh: osobní a
společenský život – bydlení (místo
bydliště, popis bytu a jeho vybavení,
hledání bytu, můj pokoj)
‒ domácí spotřebiče
‒ místo, kde žiji
‒ život ve městě a na venkově
‒ popis domu od vstupních dveří až na
půdu
‒ nábytek a jeho umístění
‒ poloha a vybavení bytu
‒ renovace bytu
‒ hledání bytu
‒ popis mého pokoje
‒ fonetika: o, ö, ä, s, z, äu, intonace

Jídlo
‒ přítomný čas nepravidelných sloves
„essen“ a „nehmen“
‒ způsobové sloveso „mögen“
‒ inverzní pořádek slov v oznamovací
větě
‒ člen neurčitý v 1. a 4. pádě
‒ zápor „nicht“, „kein“ a „nichts“
‒ složená slova
‒ všeobecný podmět „man“
‒ tematický okruh: každodenní život
(potravinářské zboží, jídlo) a svět
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kolem nás (stravovací zařízení)
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
‒ potraviny a hotová jídla
informací
‒ fonetika: přízvuk, intonace
‒ poslouchá s porozuměním výpovědi
přátel o jejich kuchařském umění
‒ čte informační texty týkající se výživy
‒ popíše obrázek a vyjádří názor
‒ procvičí si metody: řízený rozhovor o
typických pokrmech, objednávka jídel
v restauraci, vypravování o
narozeninové oslavě, argumentace:
výběr restaurace, držení radikální
diety
‒ napíše krátký písemný útvar:
pozvánka přátelům na večeři do
restaurace, vzkaz pro přátele – recept
‒ napíše delší písemný útvar: soukromý
dopis přátelům
o bezpečné
dietě
‒ popíše polohu a názvy míst, institucí a Ve městě
památek ve městě
‒ slovesa „liegen“, „ sprechen“,
„stehen“
‒ zeptá se na cestu a odpoví na podobné
otázky
‒ sloveso „wissen“
‒ vyjmenuje běžné dopravní prostředky
‒ rozkazovací způsob a vykání
‒ vypráví, co se ve městě nachází
‒ 3. pád po otázce „wo“
‒ napíše několik praktických vět - vzkaz
‒ neosobní vazba „es gibt“
‒ procvičí si metodu řízeného
‒ předložka „zu“, „mit“ se 3. pádem
rozhovoru: získávání a sdělování
‒ předložka„durch“ se 4. pádem
informací
‒ tematický okruh: svět kolem nás –
turistika a cestování (návštěva
památek, dopravní prostředky,
informace ve městě)
‒ orientace ve městě
‒ místo, instituce a památky ve městě
‒ dopravní prostředky
‒ fonetika: přízvuk, intonace
‒ pojmenuje obchody, provozovny
Nakupování
‒ předložky se 3. a 4. pádem po
‒ pojmenuje druhy zboží
otázkách „wo?“ a „wohin?“
‒ sdělí informace o plánovaných
‒ vazba infinitivu s „zu“
nákupech
‒ určení času (heute Abend, morgen
‒ podá informace v obchodě
Nachmittag…)
‒ zformuluje, přijme a odmítne nabídku
‒ způsobové sloveso „können“
‒ popíše polohu objektu a místa pro
‒ tematické okruhy: každodenní život –
nákupy
prodej a služby (druhy obchodů,
‒ orientuje se v nákupním centru
zboží, nákupy) osobní a společenský
‒ popíše nabídku sítě supermarketů
život - způsoby trávení volného času,
‒ vede rozhovor o nakupování
účast na kulturních akcích
‒ hraje roli zákazníka v obchodě,
‒ názvy obchodů, provozoven a druhu
reklamuje zboží
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zboží
‒ rozumí hlášení v obchodním centru a
reklamním sloganům
‒ nákupy, volný čas
‒ pojmenuje druhy služeb
‒ setkání, schůzky
‒ popíše obrázek a vyjádří názor
‒ poloha objektu
‒ procvičí si metody: řízený rozhovor o
‒ kulturní akce
nákupech dárků, nahlášení reklamace,
‒ fonetika: přízvuk, intonace
vyprávění o výpravě na nákupy a o
krádeži v obchodě, argumentace:
nakupování v kamenných obchodech
a přes internet
‒ napíše e-mail: nahlášení reklamace
zakoupeného zboží
‒ podá informace o kulturních akcích
‒ popíše činnosti týkající se volného
času
‒ domluví si schůzku a setkání
‒ napíše několik praktických vět –
pozvánku
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
‒ napíše delší písemný útvar: formální
dopis – hledání hudební skupiny na
narozeninovou oslavu nebo ples
‒ napíše krátký písemný útvar: krátký email – odpověď na inzerát o prodeji
počítače
‒ určí čas a denní doby
Režim dne
‒ přítomný čas nepravidelných sloves
‒ vede monolog o průběhu svého dne a
„lesen, fahren, waschen, schlafen “
svých každodenních povinnostech
‒ slovesa s předponou neodlučitelnou
‒ popíše režim dne jiných osob
‒ slovesa s předponou odlučitelnou
‒ vypráví o rodinném životě
„anfangen, fernsehen“
‒ informuje o životním stylu
‒ postavení sloves s předponou
‒ podá informace o příležitostné práci
odlučitelnou ve větě
‒ napíše několik praktických vět –
‒ vazba „ zu Hause, nach Hause“
vzkaz
‒ tematické okruhy: každodenní život:
‒ připraví a vede rozhovory
činnosti v běžném každodenním
životě
‒ určování času a denní doby
‒ fonetika: přízvuk, intonace
‒ vypráví o zájmech a plánech - svých i Přátelé
jiných osob
‒ přítomný čas nepravidelných sloves
„geben, sprechen, nehmen“
‒ popíše a charakterizuje osoby
‒ přivlastňovací zájmena v 1., 3. a 4.
‒ vede a připraví rozhovory
pádě
‒ vyjádří mínění o jiných lidech a
‒ osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě
mezilidských vztazích
‒ osobní zájmena v 1., 3. a 4. pádě
‒ napíše několik praktických vět:
soukromý dopis
‒ dativ - shrnutí
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‒ tázací zájmeno „wer?“
‒ 2. pád jmen vlastních
‒ tematické okruhy: každodenní život člověk (vnější vzhled, vlastnosti,
zájmy, pocity) - osobní a společenský
život - způsoby trávení volného času
‒ zájmy a záliby
‒ charaktery a vztahy mezi lidmi
‒ fonetika: přízvuk, intonace

2. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ informuje o problémech a potížích
‒ vyjádří prosbu o pomoc, požádá o
dovolení
‒ odmítne nabídku a uvede důvod
odmítnutí
‒ vyjádří lítost a zdůvodní ji
‒ hovoří o postižených
‒ navrhne pomoc postiženým
‒ zeptá se na nádraží v informacích na
spoje, cenu a přestupy
‒ nechá spolubydlícímu vzkaz
‒ navrhne náhradní program
‒ předloží argumenty
‒ použije modální slovesa
‒ napíše krátký praktický text:
oznámení
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
‒ informuje o událostech (např. ve
světě)
‒ vypráví o pohromách
‒ použije minulý čas a různá
příslovečná určení času
‒ přiřadí události k datům
‒ vypráví o minulých událostech ve
svém životě
‒ vypráví o životě známých osobností
‒ vypráví o termínu, době a programu
zájezdu do Německa
‒ vypráví podle fotografií o
prázdninových pobytech
‒ použije názvy měsíců
‒ použije řadové číslovky v datech

Životní situace
‒ modální slovesa „können“, „müssen“,
„dürfen“
‒ význam způsobových sloves
‒ způsobová slovesa ve větě
‒ souvětí podřadné se spojkou „weil“
‒ tematické okruhy: každodenní život –
zdraví (postižení ve škole)
‒ osobní a společenský život – sport
(populární sportovní disciplíny)
‒ svět kolem nás – cestování (dopravní
prostředky a turistické informace)
‒ problémy a potíže
‒ fonetika: přízvuk, intonace

Život v čase
‒ minulý čas – perfektum
‒ tvoření příčestí minulého (slovesa
pravidelná, nepravidelná,
s odlučitelnou a neodlučitelnou
předponou)
‒ pomocná slovesa „haben“ a „sein“
‒ minulý čas – préteritum (slovesa
„haben“ a „sein“)
‒ příslovečná určení času
‒ tematické okruhy: osobní a
společenský život – kultura (známí
autoři a lidé z oblasti kultury)
‒ svět kolem nás – stát a společnost
(konflikty, světové události)
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‒
‒
‒
‒
‒
‒

napíše krátký praktický text: životopis
procvičí si formu diskuse
sdělí, jak se cítí a ptá se na totéž
nazve části těla a běžné nemoci
popíše nemoci a délku jejich trvání
podá informace o problémech a jejich
následcích a navrhne jejich řešení
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
‒ procvičí si diskusi
‒ seznámí se s krátkým útvarem –
anketou

‒ vylíčí událost (nehodu) s použitím
minulého času
‒ popíše situace vyobrazené na obrázku
‒ formuluje předpoklady
‒ vyjádří posloupnost událostí
‒ ve vyprávění použije předložky
určující místo
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: diskusi (vysvětlování)
‒ napíše krátký útvar: poznámku
‒ popíše, jakému způsobu a formě
trávení dovolené dává přednost
‒ vypráví, jak tráví dovolenou, a o
přípravách na cestu
‒ popíše aktivní dovolenou
‒ vypráví o prázdninách ve velkoměstě
‒ upozorní na problémy o dovolené
‒ povídá si na téma počasí
‒ napíše krátký písemný útvar:
pohlednici, jednoduchý formální
dopis
‒ připraví rozhovor o letním táboře a
cyklistickém výletě
‒ připraví reklamní nabídku týkající se
cestování a odpočinku
‒ popíše obrázek a vyjádří názor
‒ formuluje návrhy s použitím vět se
spojkou „wenn“
‒ použije předložky při popisování míst
výletu nebo pobytu
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: diskuse (vysvětlování)
‒ procvičí si metody: řízený rozhovor

‒ významné události a data
‒ fonetika: přízvuk, intonace
Zdraví, nemoci a jejich prevence
‒ způsobové sloveso „sollen“
‒ použití zvratného zájmena v dativu a
akusativu
‒ předložka „seit“
‒ rozkazovací způsob a jeho tvoření
‒ části těla, nemoci
‒ tematické okruhy: každodenní život –
zdraví (názvy částí těla, hygiena,
základní onemocnění, jejich příznaky
a léčba) osobní a společenský život – člověk
(pocity, emoce a životní styl)
‒ fonetika: přízvuk, intonace
Nehody na silnicích
‒ dopravní prostředky
‒ záchranná služba, policie
‒ předložky se 3. nebo 4. pádem
‒ tematický okruh: svět kolem nás –
cestování a turistika (nehody)
‒ fonetika: přízvuk, intonace

Prázdniny
‒ příslovečné určení místa
‒ souvětí podřadné (se spojkami „dass“
a „wenn“)
‒ tematické okruhy: osobní a
společenský život (trávení volného
času, různé způsoby trávení dovolené,
účely cestování), svět kolem nás –
cestování a turistika (dopravní
prostředky, nocleh, poznávání měst a
památek, způsoby trávení dovolené),
příroda (počasí)
‒ fonetika: intonace
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v penzionu a v informační kanceláři
na nádraží, vyprávění o prázdninách u
moře a o cestě letadlem, argumentace:
organizace víkendového výletu a cesta
autostopem
napíše krátký písemný útvar: inzerát
- hledáme další osoby pro společnou
dovolenou, pohlednice z výletu
napíše delší písemný útvar: formální
dopis: stížnost organizátorům zájezdu
vypráví o známých lidech
Lidé v našem okolí
‒ 1., 2. a 3. stupeň přídavných jmen
porovná osoby (lidi) a navazuje
kontakty
‒ nepravidelné stupňování
vyjádří vlastní názory na téma lidé a
‒ přídavné jméno ve funkci přívlastku
stupňuje přitom přídavná jména v
‒ sloveso „gefallen“
přívlastku
‒ tematické okruhy: každodenní život –
popíše povahové rysy, chování a
vnější vzhled, vlastnosti, pocity,
popíše celkový vzhled
emoce, osobní a společenský život vypráví o rozdílech v chování chlapců
oblíbená zaměstnání a činnosti, které
a dívek a o prožívání emocí mezi nimi
s nimi souvisí
užije názvy oblečení
‒ fonetika: intonace
poradí ohledně způsobu odívání
vypráví, jak se oblékají mladí lidé
procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací, diskusi (vysvětlování)
napíše krátký útvar: oznámení, inzerát
popíše obrázek a vyjádří názor
vede rozhovory na dané téma
napíše krátký písemný útvar: inzerát
v novinách (navázání kontaktu),
formulář - osobní dotazník
napíše delší písemný útvar: soukromý
dopis jako odpověď na dopis
z internetového fóra
pojmenuje názvy zaměstnání a
Povolání a trh práce
činnosti s nimi související
‒ sloveso „werden”
vyjmenuje povahové vlastnosti a
‒ skloňování podstatných jmen – 2. pád
dovednosti potřebné k vykonávání
‒ podstatná jména typu – en – 2. pád
různých zaměstnání
‒ vedlejší účelové věty se spojkou
mluví o výběru povolání a odůvodní
„damit“
jej
‒ konstrukce „um…zu“
vypráví o svém zaměstnání
‒ tematické okruhy: každodenní život hodnotí své zaměstnání
oblíbená zaměstnání
a činnosti,
pojmenuje jeho klady a zápory
které s nimi souvisí, podmínky práce
a zaměstnání, brigády, pracovní trh
popíše pracovní atmosféru a pracovní
(nezaměstnanost, hledání práce)
podmínky
‒ fonetika: intonace
dokáže rozumět (psanému textu)
životopisu jiných osob
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‒ napíše svůj životopis
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získá a sdělí informace
‒ procvičí si diskusi (vysvětlování)
‒ napíše krátký písemný útvar: inzerát o
tom, že hledá práci
‒ napíše delší písemný útvar: dopis
‒ popíše obrázek a vyjádří názor
‒ procvičí si metody: řízený rozhovor s přáteli o povolání známých, se
zaměstnavatelem o pracovních
podmínkách, vyprávění z pobytu aupair a z návštěvy ve firmě,
argumentace: výběr povolání,
pracovní podmínky
‒ napíše krátký písemný útvar: e-mail –
odpověď na novinový inzerát,
pohlednice přátelům o práci během
pobytu v zahraničí
‒ napíše delší písemný útvar: soukromý
dopis přátelům na téma nové práce
‒ čte zprávy o politických událostech
Svět v čase
‒ préteritum sloves „haben“ a „sein“
‒ vypráví o svých zážitcích (s použitím
minulého času préterita)
‒ préteritum pravidelných, způsobových
a nepravidelných sloves
‒ vypráví o sobě a jiných lidech pomocí
vět s časovými spojkami
‒ časové věty se spojkami „als“,
„wenn“, „während“, „bevor“,
‒ vypráví o svém prvním dnu ve škole
„nachdem“
‒ vzpomíná na historické události
‒ tematické okruhy: každodenní život ‒ procvičí si metodu řízeného
prvníden ve škole, svět kolem nás rozhovoru: získávání a sdělování
vnitrostátní události, mezinárodní
informací, diskuse o událostech
konflikty (terorismus)
‒ napíše krátký písemný útvar: anketu
‒ fonetika: intonace
‒ vyjádří představu o své budoucnosti i Plány do budoucna
o budoucnosti světa
‒ budoucí čas (futurum I)
‒ interpretuje statistické údaje
‒ nepřímá otázka
‒ vypráví o svých plánech do budoucna
‒ souvětí se spojkou „obwohl“ a
„trotzdem“
‒ povídá si na téma obavy a naděje
ohledně budoucnosti
‒ tematické okruhy: osobní a
společenský život – člověk a jeho
‒ interpretuje statistické údaje
pocity, emoce a plány, svět kolem nás
‒ procvičí si metodu řízeného
– svět a příroda v ohrožení, vyhlídky
rozhovoru: získávání a sdělování
do budoucna
informací, diskuse o událostech
‒ fonetika: intonace
‒ napíše delší písemný útvar:
jednoduchý formální dopis
‒ čte s porozuměním inzeráty
Partnerství
v novinách
‒ přídavné jméno ve funkci přívlastku –
2. a 3. pád, shrnutí 1. a 4. pád
‒ vypráví o zájmech svých i druhých
lidí
‒ tázací zájmena „was für ein?“ a
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‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
‒ napíše krátký písemný útvar: anketu

„welcher?“
‒ tematické okruhy: každodenní život –
životní styl, osobní
a
společenský život – navazování
kontaktů, povahové rysy, pocity,
emoce, vzhled
‒ fonetika: intonace

3. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Pocity a emoce
‒ vypráví o emocích
‒ plány a projekty do budoucna
‒ formuluje rady a vyjádří předpoklady
‒ konjunktiv II: opisný tvar „würde +
za použití podmiňovacího způsobu
infinitiv“
‒ popíše osoby a předměty s použitím
‒ konjunktiv II sloves nepravidelných
vedlejších vět
‒ konjunktiv II sloves „sein“, „haben“
‒ vypráví o vztahu ke kamarádovi /
„werden“
kamarádce
‒ konjunktiv II způsobových sloves
‒ diskutuje o problémech ve vztahu
‒ vztažné věty
‒ vypráví o společně tráveném čase,
‒ tematické okruhy: osobní a
seznámení, o rozchodu,
o
společenský život – pocity a emoce
skončeném vztahu, o ukončení
‒ druhy emocí
známosti
‒ fonetika: intonace
‒ mluví o konfliktu a o tom, na čí straně
je vina
‒ vyjádří přání a předpoklad týkající se
budoucnosti
‒ ptá se a vyjádří své mínění
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: získávání a sdělování
informací
‒ napíše delší písemný útvar: formální
dopis
‒ napíše krátký písemný útvar:
pozvánku
‒ píše poznámky
‒ vypráví, po čem kdo touží
Fantazie, sny a přání
‒ osobní a společenský život: plány a
‒ vypráví o snech a plánech lidí
sny
v Německu
‒ vazby sloves
‒ vypráví, co by dělal/a, kdyby měl/a
hodně času
‒ zájmenná příslovce tázací
‒ napíše dopis o televizní soutěži
‒ fonetika: intonace
‒ napíše přihlášku do soutěže
‒ diskutuje o výběru soutěžících, o
chování účastníků a o návrzích poroty
‒ hovoří o tom, jak se líbil program
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‒ napíše delší písemný útvar: formální
dopis
‒ napíše krátký písemný útvar:
poznámky
‒ čte s porozuměním texty
Události
s informacemi o světových událostech
‒ informace o světových událostech
‒ čte s porozuměním novinové články
‒ trpný rod (pasivum)
‒ procvičí si metodu řízeného
‒ vyjádření původce děje
rozhovoru: vyprávění, diskuse
‒ všeobecný podmět „man“
‒ napíše krátký písemný útvar: formální
‒ příčestí přítomné a minulé
dopis
‒ příčestí jako rozvitý přívlastek
‒ tematické okruhy: svět kolem nás –
cestování, turistika, znalosti o
německy mluvících zemích
‒ fonetika: intonace
‒ vypráví o zajímavé přednášce
Anglicismy v německém jazyce
‒ zájmena neurčitá
‒ čte s porozuměním informativní text
o anglicismech
‒ konjunktiv I
‒ informuje kamarády o názorech na
‒ přímá a nepřímá řeč
Denglisch, anglismy a podá
‒ převádění přímé řeči na nepřímou
protiargumenty
‒ užití zájmen „keiner, keins,
‒ uvede argumenty „pro“ a „proti“ a
welche/keine“
formuluje je
‒ podstatná jména přejatá z angličtiny
‒ hovoří o názorech jiných osob za
‒ tematický okruh: svět kolem nás –
použití konjunktivu I
jazyk
‒ cituje tiskové informace a názory
‒ anglicismy v NEJ a jejich typy
v nich obsažené
‒ fonetika: intonace
‒ procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: vyprávění, diskuse
‒ napíše krátký praktický text –
pohlednici z jazykového kurzu,
porozumí telefonické zprávě a předá
ji
‒ hovoří o počasí a o podnebí
Životní prostředí
‒ složená podstatná jména
‒ předpoví počasí na dnešek a na zítřek
‒ složená přídavná jména
‒ popíše krajinu
‒ vedlejší věty způsobové se
‒ hovoří o životním prostředí a jevech,
spojkou „indem“
které ho ohrožují
‒ vazby podstatného a
‒ vyjádří vlastní názor na ochranu
přídavného jména
životního prostředí
‒ tematický okruh: svět kolem nás –
‒ mluví o právech zvířat
příroda, podnebí, ohrožení a ochrana
‒ popíše (ne)příznivé jevy pro životní
životního prostředí, živelné pohromy,
prostředí
mezinárodní organizace
‒ informuje o činnosti ekologických
‒
ekologická témata
organizací
‒ fonetika: intonace
‒ vyjádří nesouhlas s neekologickým
chováním
‒ navrhne, jak zlepšit životní prostředí
‒ popíše způsoby zapojení do ochrany
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životního prostředí
procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: argumentace
napíše krátký text: zprávu
napíše delší text: formální dopis
čte novinové inzeráty týkající se
ochrany životního prostředí
popíše obrázek a vyjádří názor
procvičí si metody: řízený rozhovor o
skleníkovém efektu
a přírodních
katastrofách, vyprávění o povodních
u nás,
o příhodě
s nebezpečným psem, argumentace:
výlet k Severnímu moři a ekologické
chování
napíše krátký písemný útvar: zpráva
pro přátele s prosbou
o pohlídání
zvířete
e-mail přátelům: předpověď počasí po
dobu jeho pobytu
napíše delší písemný útvar: soukromý
dopis přátelům
s nabídkou
společného výletu
vypráví o typických symbolech pro
Německo a Němci
Německo
‒ žádné specifické gramatické
Tematický celek
uvádí základní informace o
politickém systému SRN
‒ tematické okruhy: svět kolem nás –
státní struktura, vnitřní konflikty
pozná a popíše německé osobnosti
‒ Německo, Němci: společnost, známé
pozná německé produkty
osobnosti, politický systém, produkty
popíše místa spojená s Německem
‒ multikulturní společnost
informuje o národnostním složení
‒ fonetika: intonace
společnosti v Německu
a u nás
vypráví o navázaných kontaktech
vypráví o našich národnostních
rysech
poskytne / shromáždí informace o
cizincích u nás
hovoří na téma stereotypů
procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: argumentace
pozná a popíše známé německé
osobnosti, místa a produkty
poslouchá s porozuměním textu o
problémech multikulturní společnosti
napíše delší text: soukromý dopis
napíše krátký text: zprávu
vypráví o známých osobnostech
Česká republika a Češi
‒ významné historické události a
přivítá cizince
osobnosti ČR
čte a přiřadí zprávy k významným a
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historickým událostem
‒ stupňování přídavných jmen
prezentuje Českou republiku, naše
‒ vyjádření českého „jeden z nej-“
priority, osobnosti, region, město,
‒ vzájemné postavení příslovečných
české výrobky
určení
vypráví o povaze Čechů
‒ použití záporu „nicht” ve větách
připraví program pro turisty
‒ tematické okruhy: osobní a
vypráví o návštěvě / pobytu / výletě a
společenský život - osobní vztahy a
programu, době trvání, chování
komunikace, volný čas a společenské
ostatních lidí
aktivity, významné události - svět
porovná se s jinými národy
kolem nás - město a region, ve kterém
žiji, lidé a společnost - tradice a
diskutuje o důvodech, které vedou
zvyky, cestování
k tvorbě předsudků a klišé
‒ fonetika: intonace
procvičí si metodu řízeného
rozhovoru: vyprávění, diskuse
napíše delší písemný útvar: referát,
zprávu z cesty
vypráví o možnostech kulturního
Kultura
vyžití ve městě
‒ kulturní akce
vypravuje o druzích umění
‒ jiné události
vypráví o svém oblíbeném
‒ vstupenky a místa
filmu/knize
‒ důležité, známé, populární osobnosti
popíše obrázek a vyjádří názor
‒ kultura a historie
procvičí si metody: řízený rozhovor o
‒ literatura, kino, divadlo, výstavy,
návštěvě kina, divadla, koncertu a o
hudba, tanec
čtenářských zálibách, argumentace:
‒ tisk
návštěva výstavy a pozvání na taneční
‒ kulturní akce ve větách
večer, vyprávění o pobytu
‒ zážitky a dojmy
v historickém městě
‒ fonetika: intonace
napíše krátký písemný útvar: inzerát –
hledáme hudebníka na oslavu
napíše zprávu o večeru poezie v klubu
napíše delší písemný útvar: soukromý
dopis známému o čtení tisku
pojmenuje sportovní náčiní a
Sport
vybavení
‒ sportovní náčiní a vybavení
vyjmenuje sportovní disciplíny a
‒ sportovní disciplíny
druhy sportu
‒ druhy sportu
vypráví o sportovních zařízeních a
‒ sportoviště
sportovních akcích
‒ sportovní akce
vypráví o životě sportovce a
‒ lidé kolem sportu
sportovního fanouška
‒ ze života sportovce
popíše hodinu tělesné výchovy ve
‒ bezpečnost při sportu
škole
‒ ze života sportovního fanouška
popíše sportovní oblečení/vybavení
čte inzeráty nabízející různé druhy
sportů
vede s přáteli rozhovor na téma sport
vypráví o atmosféře na sportovních
závodech
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‒ vypráví o návštěvě bazénu nebo
účasti na lyžařském kurzu
‒ napíše soukromý dopis známému o
sportovní disciplíně, kterou
vyzkoušel/a
‒ napíše pohlednici přátelům
s nabídkou aktivního pobytu v České
republice
‒ mluví o výsledcích výzkumu
nejrůznějších oborů
‒ poskytne názory uživatele mobilního
telefonu, televize, DVD, PC, televize,
stereo-zařízení
‒ hovoří o využití PC při práci a studiu
‒ popíše obrázek a vyjádří názor
‒ procvičí si metody: řízený rozhovor o
možných nebezpečích při použití
kuchyňských přístrojů, o výhodné
formě spojení do zahraničí, vyprávění
o výpadku proudu, o cestě
autobusem, argumentace: zapůjčení
mp3 přehrávače, nadměrné využití
elektronických médií
‒ napíše krátký písemný útvar: zpráva
pro kamaráda o obsluze kuchyňských
přístrojů, anketa o využití
elektronických médií
‒ napíše delší písemný útvar:
poloformální dopis redakci
počítačového časopisu

Technika
‒ přístroje pro práci, studium i zábavu
‒ obsluha přístrojů
‒ obsluha počítače
‒ komunikace: hovory a zprávy
‒ objev, vynález, výzkum a produkt
‒ vědci a oblasti jejich výzkumu
‒ technický pokrok snadno a lehce
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RUSKÝ JAZYK

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
20

2.
30

3.
30

CELKEM
80

ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně
Seznamování
‒ představí se, zeptá na jméno
‒ pozdravy při setkání a při loučení
‒ řekne, odkud kdo je
‒ vypouštění českého být v ruských
větách
‒ užije rozdílnou intonaci tázacích a
oznamovacích vět
‒ použití osobního zájmena ve větě
‒ použije terminologii tématu v grafické
‒ intonace tázacích a oznamovacích vět
a ústní podobě
‒ rod ruských podstatných jmen
‒ použije probrané mluvnické jevy
‒ pád podstatných jmen v oslovení
v jednoduchých větách
‒ pád podstatných jmen v jednotném
čísle
‒ použití předložky из
‒ psaní i po г, к, х
‒ komunikuje na dané téma a to v
Rodina
grafické i ústní podobě
‒ dotazy a odpovědi odkud kdo je, kolik
je mu let a kde bydlí
‒ představí sebe a svoji rodinu
‒ názvy rodinných příslušníků
‒ rozumí jednoduchým textům
obsahujícím probranou slovní zásobu
‒ intonace tázacích vět
‒ orientuje se v obsahu textu
‒ přivlastňovací zájmena v l. pádě
‒ použije přivlastňovací zájmena v 1.p.
‒ spojka a
‒ použije spojku a v různých funkcích
‒ aktivně pracuje s novou slovní
Povolání
zásobou
‒ dotazy a odpovědi týkající se povolání
‒ zeptá se na povolání, vyjádří, co kdo
‒ formy oslovení
dělá, kde pracuje
‒ časování sloves I. časování
‒ vhodně použije oslovení v dané
‒ 6. pád podstatných jmen ve spojení
situaci
s předložkami в a на
‒ časuje uvedená slovesa v přítomném
‒ koncovky podstatných jmen
čase
jednotného čísla v 6. pádě
‒ užije podstatná jména v probraných
‒ přídavná jména tvrdá v 1. a 6. pádě
pádech ve větách a krátkých
‒ tvoření příslovcí od přídavných jmen
rozhovorech
‒ vhodně použije příslovce
‒ poslouchá s porozuměním mluvený
projev učitele i reprodukovaný projev
rodilého mluvčího v rozsahu probrané
slovní zásoby
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‒ užije novou slovní zásobu na dané
téma
‒ užije pohyblivý přízvuk v ruštině
‒ časuje uvedená slovesa v přítomném
čase
‒ vede krátký telefonický rozhovor
‒ vhodně použije výrazy давай,
давайте ve spojení s 1. os. č. mn.

Telefonování
‒ dotazy a odpovědi při telefonování
‒ výzva, vybídnutí ke společné činnosti
ve spojení s výrazem давай
‒ slovesa II. časování
‒ časování nepravidelných sloves
писать a жить
‒ časování sloves слышать a слушать

‒ komunikuje na dané téma v grafické i
ústní podobě
‒ časuje slovesa se změnou přízvuku a
kmenové souhlásky
‒ tvoří věty typu у меня есть ve spojení
s osobními zájmeny a podstatnými
jmény
‒ tvoří věty se záporem нет
‒ domluví se v hotelové recepci
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

V hotelu
‒ dotazy a odpovědi v hotelové recepci
‒ popis hotelového pokoje
‒ časování sloves sе změnou přízvuku a
kmenové souhlásky хотеть a мочь
‒ osobní zájmena ve 2. pádě
‒ vazba у меня есть
‒ 2. pád č. j. podstatných jmen
středního rodu
‒ vazba нет + 2. p.
zeptá se na cestu
Orientace ve městě
‒ dotazy a odpovědi na cestu
vysvětlí a popíše cestu do určeného
místa
‒ určení polohy objektu
popíše polohu a umístění objektu
‒ vyjadřování způsobu dopravy
komunikuje na dané téma
‒ základní číslovky 0-10
časuje uvedená slovesa v přítomném
‒ počítaný předmět po číslovkách
čase
‒ sčítání a odčítání
použije číslovky 0-10
‒ časování sloves идти a ехать
použije podstatná jména po
‒ 2. p. ženských podstatných jmen na číslovkách
я, -ия, -ь
komunikuje na dané téma
Na návštěvě
‒ popis bytu
použije terminologii tématu v grafické
i ústní podobě
‒ názvy rodinných příslušníků
použije slovesa v minulém čase
‒ rodinné vztahy
správně použije tvar 2. os. mn. č.
‒ vyjádření, kdo kde pracuje
minulého času při vykání
‒ tvoření minulého času
vytvoří jméno po otci od křestního
‒ pohyblivý přízvuk v minulém čase u
jména otce pomocí koncovek -ович,slovesa быть
овна,- евич - евна
‒ vykání
časuje sloveso купить
‒ ruské jméno
‒ rod podstatných jmen na -a, -я
‒ časování slovesa купить
aktivně pracuje s novou slovní
Setkání na ulici
zásobou
‒ představit sebe i přátele
použije číslovky 11-100 v 1. pádě
‒ vyjádření věku
časuje daná slovesa v přítomném čase
‒ intonace zvolacích vět
použije slova год po číslovkách
‒ počasí
použije tvar должен, должна,
‒ číslovky 11-100 v 1. pádě
должны, надо, нужно v přítomném,
‒ slovo год po číslovkách
minulém i budoucím čase
‒ sloveso видеть
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‒ použije přídavná jména ve 4. pádě
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou
‒ užije pohyblivého přízvuku v ruštině
‒ použije předložky в a на
‒ užije pohyblivý přízvuk v ruštině
‒ užije správně osobní zájmena
‒ časuje uvedená slovesa v přítomném
čase
‒ použije budoucí čas u aktivně
probrané slovní zásoby
‒ zeptá se na odjezdy vlaků, koupit si
lístek
‒ použije číslovky řadové
‒ zeptá se na čas, vyjádří, kolik je hodin
‒ rozliší použití sloves отходить a
уходить
‒ použije pohyblivý přízvuk v ruštině
‒ časuje daná nepravidelná slovesa v
přítomném čase
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou
‒ použije podstatná jména v množném
čísle
‒ užije správně osobní zájmena a
zájmeno это
‒ orientuje se v nejpoužívanějších
zkratkách
‒ zeptá se, kdo co dělá a kde pracuje
‒ komunikuje na dané téma
‒ tvoří věty s podstatnými jmény v 7.
pádě čísla jednotného
‒ časuje slovesa, jejichž kmen přítomný
končí na б, п, в a м
‒ čte správě slova s odlišnou psanou i
mluvenou podobou souhlásek a
souhláskových skupin
‒ vyjádří životopis v ústní i písemné
podobě
‒ vyjádří svoje zájmy i schopnosti
‒ časuje zvratná slovesa v přítomném i
minulém čase
‒ rozliší přechodná a nepřechodná

‒ modální výrazy pro vyjádření
nutnosti, potřebnosti
‒ 4. p. č. j. přídavných jmen
V Moskvě
‒ názvy významných míst
‒ vyjádření zájmu
‒ budoucí čas
‒ přítomný čas ve významu času
budoucího
‒ 4. pád osobních zájmen
‒ předložky в a на ve spojení se 4.
pádem
‒ časování sloves s koncovkami -овать
a -евать
‒ sloveso посетить
Ve vlaku
‒ výrazy spojené s cestováním
‒ číslovky řadové
‒ 2. pád číslovek řadových
‒ intonace otázek
‒ vyjádření času
‒ použití předložek в a на ve spojení
s dopravním prostředkem
‒ časování sloves давать, стоять a
ждать
Kultura
‒ kulturní zájmy
‒ množné číslo podstatných jmen
‒ zvláštnosti při tvoření množného čísla
‒ skloňování osobních zájmen
‒ ukazovací zájmeno это
‒ zkratky
Povolání
‒ názvy povolání
‒ 7. pád č. jednotného podstatných jmen
‒ použití 7. pádu v bezpředložkových
výrazech
‒ časování slovesa любить
‒ výslovnost slov s odlišnou psanou i
mluvenou podobou souhlásek a
souhláskových skupin
Životopis
‒ dotazy a odpovědi o rodině
‒ typy škol
‒ zvratná sloves
‒ přechodná a nepřechodná slovesa
‒ 3. stupeň přídavných jmen
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

slovesa
‒ časování sloves увлечься, ходить,
tvoří 3. stupeň přídavných jmen
дать a подать
časuje slovesa увлечься, ходить, дать
a подать
použije obratu „по-субботам“
aktivně pracuje s novou slovní
V Petrohradě
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ historie a významné památky
Petrohradu
pojmenuje významné památky
Petrohradu
‒ slovesný vid
poslouchá s porozuměním jednoduché
‒ příčestí trpné
pokyny průvodce
‒ pád jednotného čísla přídavných jmen
rozliší a časuje dokonavá a
‒ 6. pád přídavných jmen po
nedokonavá slovesa
předložkách в a на
vytvoří příčestí trpné a užije ho ve
větě
vyslovuje správně koncovky -ого, его v 2. pádě přídavných jmen
správně užije podstatná jména v 6.
pádě

2. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Ruská kuchyně
‒ komunikuje na dané téma
‒ dotazy a odpovědi při stravování
‒ přečte a přeloží názvy jídel v ruském
‒ názvy typických ruských jídel
jídelníčku
‒ zvláštnosti ruského stolování
‒ objedná jídlo v restauraci
‒ 2. pád čísla množného podstatných
jmen
‒ tvoří 2. pád čísla množného
podstatných jmen a 2. pád
č.
‒ 2. pád čísla množného přídavných
množného přídavných jmen
jmen
‒ použije jmenné tvary přídavných jmen
‒ jmenné tvary přídavných jmen
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou
‒ skloňuje podstatná a přídavná jména
‒ tvoří záporné věty
‒ časuje sloveso закрыть v přítomném
čase
‒ komunikuje na dané téma v grafické i
ústní podobě
‒ vyjádří svoje zájmy
‒ použije předložky в a на po slovese
играть
‒ časuje daná nepravidelná slovesa
‒ správně použije pohybová slovesa
v přítomném i minulém čase

Obchody
‒ názvy obchodů a jejich sortiment
‒ 2. pád v záporných větách
‒ 3. pád podstatných jmen
‒ 3. pád přídavných jmen
‒ výhradně přísudková přídavná jména
‒ časování slovesa закрыть
Volný čas
‒ dotazy a odpovědi o tom, co kdo dělá,
jaké má zájmy
‒ předložky в a на po slovese играть
‒ časování sloves ездить, бежать,
лететь, летать
‒ minulý čas slovesa идти
‒ použití sloves pohybu v přítomném a
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‒ časuje sloveso идти minulém čase

minulém čase
‒ časování slovesa печь
Charakterové vlastnosti
‒ popis člověka a jeho vlastnosti
‒ skloňování ruských příjmení
‒ číslovky 100 – 1000 000
‒ názvy měsíců, dní a ročních období
‒ vyjadřování data
‒ časování slovesa произвести

‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ skloňuje ruská i cizí příjmení
‒ použije číslovky do milionu
‒ použije názvy měsíců, dní a ročních
období ve spojení s předložkami
‒ vyjádří datum
‒ časuje sloveso произвести
v přítomném a minulém čase
‒ vypráví o životě a díle A. S. Puškina
A. S Puškin
‒ životopis a dílo A. S. Puškina
‒ časuje podstatná a přídavná jména
‒ 6. pád podstatných a přídavných jmen
‒ užije spojku чтобы ve větách
předmětných a účelových
‒ 7. pád čísla množného podstatných a
přídavných jmen
‒ rozliší použití zvratného zájmena себя
a obratu друг друга
‒ spojka чтобы
‒ zvratné zájmeno osobní себя a obrat
друг друга
‒ slovesa ухаживать a жениться
‒ komunikuje na dané téma
Kultura - hudba
‒ vyjádření dojmů z koncertního
‒ vypráví o návštěvě koncertu
představení
‒ použije neurčitá zájmena
‒ neurčitá zájmena na -то, - нибудь
‒ tvoří přídavná jména slovesná
‒ přídavná jména slovesná přítomná
‒ časuje daná nepravidelná slovesa
činná
v přítomném čase
‒ vazba мне пришлось
‒ časování sloves сидеть, садиться,
сесть,
‒ časování sloves петь a спеть
‒ zahájí a vede rozhovor v restauraci
V restauraci
‒ dotazy a odpovědi v restauraci
‒ orientuje se v ruském jídelníčku
‒ vyjádření prosby, pozvání
‒ užije podmiňovací způsob
‒ podmiňovací způsob
‒ použije přídavná jména po číslovkách
2, 3, 4
‒ přídavná jména po číslovkách v 1.
pádě
‒ skloňuje základní číslovky
‒ skloňování základních číslovek
‒ správně použije slovesa s předponou
по‒ předpona по- u sloves
‒ užije infinitiv v modálním významu
‒ infinitiv v modálním významu
‒ časuje daná nepravidelná slovesa
‒ časování slovesa откыть а занять
‒ pracuje s novou slovní zásobu na dané Na letišti
téma
‒ přivítání, rozloučení
‒ poslouchá s porozuměním informace
‒ dotazy a odpovědi při odbavování na
při odletu a příletu
letišti
‒ domluví se při odbavování na letišti
‒ skloňování přivlastňovacích zájmen a
zájmeno свой
‒ skloňuje přivlastňovací zájmena,
přídavná jména měkká, ukazovací
‒ skloňování měkkých přídavných jmen
zájmena a užije je ve větách
‒ skloňování ukazovacích zájmen
‒ časuje daná nepravidelná slovesa
v jednotném a množném čísle
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‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ popíše svůj zdravotní stav
‒ tvoří pravidelně i nepravidelně 2.
stupeň přídavných jmen
a
příslovcí
‒ tvoří 3. stupeň přídavných jmen a
příslovcí
‒ použije slova болен, болеть,
заболеть
‒ použije vhodně ve větách částici ли a
spojku если
‒ zahájí a vede telefonický rozhovor
‒ domluví si telefonicky schůzku
‒ intonuje v tázacích větách
‒ časuje záporná zájmena
‒ použije záporná příslovce
‒ časuje daná nepravidelná slovesa

‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒ časování sloves просить a забыть
U lékaře
‒ části lidského těla, druhy chorob, léky
a léčení
‒ dotazy a odpovědi u lékaře
‒ 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí
‒ 3. stupeň přídavných jmen
‒ 3. stupeň příslovcí
‒ příslovce можо a нельзя
‒ použití slov болен, болеть, заболеть
‒ použití если, ли

Telefonování
‒ telefonický rozhovor
‒ pozvání na návštěvu, poděkování
omluva
‒ vyjádření souhlasu, potvrzení nebo
odmítnutí úmluvy
‒ záporná zájmena никто, ничто,
никакой, некого, нечего
‒ záporná příslovce нигде, никуда,
ниоткуда, никогда, никак
‒ časování sloves передать, стричь,
проводить , одеться
pracuje s novou slovní zásobu na dané Na poště
téma
‒ činnosti na poště
zahájí a vede rozhovor na poště
‒ forma osobního a úředního dopisu
napíše dopis
‒ dotazy a odpovědi na poště
skloňuje složené číslovky
‒ skloňování složených číslovek
použije číslovky druhové
‒ číslovky druhové
skloňuje celé číslovky
‒ skloňování celých číslovek

‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ použije přechodník přítomný
‒ odvodí od jmen zeměpisných
přídavná jména a jména příslušníků
národů
‒ skloňuje tázací zájmeno
‒ napíše životopis

Životopis
‒ dotazy a odpovědi o rodině
‒ přechodník přítomný
‒ jména obyvatelská
‒ vyjádření domněnky, ujištění,
nesouhlasu, dotazu
‒ tázací zájmeno чей, чья, чьë, чьи
‒ časování sloves v přítomném čase
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3. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ použije novou slovní zásobu na dané
téma při komunikaci
‒ skloňuje podstatná jména rodu
mužského
‒ tvoří nepravidelné tvary množného
čísla podstatných jmen rodu
mužského
‒ vysloví se správnou intonací věty při
vyjádření domněnky, nesouhlasu,
dotazu
‒ rozliší tvary množného čísla
významově odlišné
‒ užije pozdravy rozšířené o výrazy
vyjadřující uspokojení ze setkání,
zájem o zdravotní stav apod.
‒ komunikuje na dané téma a použije
novou slovní zásobu
‒ vyplní dotazník
‒ použije probrané mluvnické jevy ve
větách
‒ správně použije slovesa s odlišnou
vazbou
‒ tvoří minulý čas nepravidelných
sloves
‒ reaguje na zdvořilostní dotazy při
setkání
‒ komunikuje na dané téma, a to v
grafické i ústní podobě
‒ pohovoří o tom, jak tráví volný čas
‒ rozumí textům obsahujícím
probranou slovní zásobu
‒ orientuje se v obsahu textu
‒ skloňuje podstatná jména rodu
ženského
‒ užije oslovení podle ruských
zvyklostí
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou
‒ popíše svoje město
‒ popíše, kde se co ve městě nachází a

Povolání
‒ dotazy a odpovědi týkající se
povolání, pracoviště, pracovní
činnosti, pracovních vztahů, druhu a
povahy práce
‒ vyjádření domněnky, nesouhlasu,
dotazu
‒ skloňování podstatných jmen rodu
mužského
‒ zvláštní tvary množného čísla
(англичанин котeнок, сосед, друг,
брат, человек,…)
‒ dvojí tvary množného čísla
významově odlišné (муж, сын, лист,
зуб)
‒ pozdravy
Vzdělávání
‒ učební zařízení
‒ vyučovací proces, zkoušky
‒ ruský vzdělávací systém
‒ dotazník
‒ vyjádření potvrzení, popření,
překvapení, opačného významu
‒ opakování slovesných tvarů
‒ odlišná slovesná rekce
‒ slovesa s rozdílnou podobou kmene
přítomného a minulého
‒ odpovědi na zdvořilostní dotazy při
setkání
Volný čas
‒ oblíbená činnost ve volném čase,
organizační útvary
‒ zájmová činnost
‒ vyjádření ujištění, popření,
zdůraznění, samozřejmosti, přeptání,
údivu s popřením
‒ skloňování podstatných jmen podle
tvrdého a měkkého vzoru
‒ skloňování podstatných jmen podle
vzoru тетрадь
‒ oslovení v ústním i písemném styku
Město, orientace ve městě
‒ město, ulice, budovy ve městě
‒ veřejná městská doprava
‒ vyjádření námitky, tvrzení, popření,
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‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒

jak se tam dostane
vytvoří ke slovesům vidový protějšek
a použije ho ve větě
zahájí telefonický rozhovor
rozumí mluvenému projevu učitele i
reprodukovanému projevu rodilého
mluvčího v rozsahu probrané slovní
zásoby
komunikuje na dané téma v grafické i
ústní podobě
přečte a přeloží výrazy na jídelním
lístku
skloňuje přídavná jména podle
tvrdých a měkkých vzorů a použije je
ve větách
vytvoří příslovce od přídavných jmen

‒ použije novou slovní zásobu na dané
téma při komunikaci
‒ popíše, co kdo nosí
‒ časuje a vhodně použije zvratná
slovesa
‒ komunikuje na dané téma
‒ časuje uvedená slovesa v přítomném
čase
‒ vytvoří a použije trpný rod
‒ komunikuje na dané téma
‒ použije terminologii tématu v
grafické i ústní podobě
‒ stupňuje přídavná jména a příslovce a
užije je ve větách
‒ vyjádří srovnání ve 2. a 3. stupni
‒ použije vazby, kterými vyjadřuje
míru vlastnosti ve 2. a 3. stupni
‒ vhodně použije blahopřání při
různých příležitostech
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ vypráví o svých sportovních zájmech
‒ popíše hodinu tělesné výchovy
‒ vhodně užije zájmena v hovoru
‒ napíše blahopřání

‒
‒
‒
‒

výzvy, přeptání
slovesný vid
tvoření vidových dvojic předponami a
příponami
užití vidu při záporu
oslovení při telefonování

Jídlo a stravování
‒ názvy základních pokrmů
‒ nádobí a vybavení kuchyně
‒ příprava jídel, stravování
‒ vyjádření údivu, uspokojení, přeptání,
nabídnutí, zdvořilostní vybídnutí
‒ skloňování tvrdých a měkkých
přídavných jmen
‒ přídavná jména typu волчий
‒ jmenné tvary přídavných jmen
‒ tvoření příslovcí od přídavných jmen
Oblečení a móda
‒ druhy látek a oděvů, módní doplňky
‒ zhotovení oděvů
‒ vyjádření obavy, potvrzení,
doporučení, dotazu, ujištění, váhání
‒ zvratná slovesa
‒ slovesný rod
‒ situační výrazy při představování
Dovolená, cestování
‒ zájezdy, organizace dovolené, služby
‒ vybavení na cestu
‒ počasí a roční období
‒ vyjádření potvrzení, nezúčastněného
postoje, přeptání, obdivu
‒ stupňování přídavných jmen a
příslovcí tvořených od přídavných
jmen
‒ předmět ve 2. a 3. stupni
‒ míra vlastnosti ve 2. a 3. stupni
‒ blahopřání
Sport a tělovýchova
‒ letní a zimní sporty
‒ sportovní náčiní a zařízení
‒ sport ve škole
‒ sportovní soutěže
‒ vyvrácení předpokladu, vyjádření
obdivu s překvapením, nadšení,
pochyby
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‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou
‒ popíše svůj zdravotní stav
‒ tvoří rozkazovací způsob sloves
‒ vyjádří výzvu, vybídnutí, přání a
příkaz
‒ vyjádří pozvání, souhlas s pozváním
nebo omluvu za nepřijetí pozvání
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ popíše vzhled osoby i její vlastnosti
‒ užije přídavná jména v přísudku
‒ napíše pozvání

‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou
‒ aktivně použije základní zeměpisné
výrazy
‒ použije terminologii tématu v ústní i
grafické podobě
‒ komunikuje na dané téma
‒ tvoří věty s počítaným předmětem po
číslovkách
‒ použije číslovky hromadné i neurčité
‒ vyjádří letopočet a datum
‒ několika způsoby vyjádří číselnou
přibližnost
‒ užije různé formy poděkování
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ komunikuje na dané téma
‒ popíše prostředí, ve kterém žije
‒ nahradí sloveso быть а иметь jinými
prostředky
‒ použije přísudek jmenný
‒ napíše písemné poděkování

‒ významy a užití zájmen
‒ zájmena ukazovací, tázací, určovací,
záporná, neurčitá
‒ písemná blahopřání
Zdraví a nemoci
‒ zdravotnická zařízení
‒ druhy chorob, onemocnění
‒ léky a léčení, pojištění
‒ vyjádření překvapení, dotčenosti,
nelibosti, nejistoty v dotazu,
nesouhlasu, ohrazení
‒ rozkazovací způsob
‒ rozkazovací věty
‒ ústní pozvání
Charakteristika
‒ povahové vlastnosti
‒ člověk ve vztahu k jiným, k práci
‒ jednání, chování, vystupování
‒ vyjádření zevšeobecnění, vztahu ke
své osobě, potvrzení souhlasu,
námitky
‒ přídavná jména v přísudku
‒ písemné pozvání
Zeměpis
‒ základní zeměpisné údaje o Ruské
federaci
‒ základní zeměpisné údaje o České
republice
Nakupování, služby
‒ obchod, obchodní střediska, zboží
‒ poskytování služeb
‒ vyjádření námitky, ujištění,
doporučení, obdivu
‒ počítaný předmět po číslovkách
‒ hromadné číslovky, neurčité číslovky
‒ letopočet a datum
‒ vyjadřování číselné přibližnosti
‒ poděkování
Životní prostředí, bydlení
‒ životní prostředí
‒ městské objekty
‒ dům, byt
‒ vyjádření souhlasu, přání, uklidnění,
zobecnění
‒ přísudek slovesný s významem být a
mít
‒ přísudek jmenný
‒ písemné poděkování
71

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
‒ aktivně pracuje s novou slovní
zásobou a užije ji při komunikaci
‒ pohovoří o svých kulturních zájmech
‒ použije vhodná slovesa k vyjádření
kladné a záporné možnosti, nutnosti,
úmyslu
‒ vyjádří prosbu

Kultura
‒ výstavy, divadlo, kino, hudba,
televize, rozhlas
‒ vyjádření kladné a záporné možnosti,
nutnosti, úmyslu
‒ významové odstíny přísudkových
přídavných jmen, přísudkových
příslovcí, neosobních sloves
‒ ústní vyjádření prosby
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

LITERATURA A KULTURA
1.
20

2.
20

3.
20

CELKEM
60

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu zahrnuje vzdělávací oblast Estetické vzdělávání. Obecným cílem estetického
vzdělávání je utvářet kladný vztah k duchovním a materiálním hodnotám, vyvolat snahu
chápat tyto hodnoty a přispívat k jejich ochraně a tvorbě. Estetické vzdělávání významně
přispívá ke kultivaci člověka, podílí se na rozvoji jazykového projevu a duchovního života.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace literárních děl vede i
k celkovému přehledu o hlavních jevech a osobnostech v české i světové literatuře. Estetické
vzdělávání má nadpředmětový charakter.
Charakteristika učiva
Vzdělávání se zaměřuje na to, aby žáci chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
během historického vývoje společnosti. Literatura a kultura vede žáky k tomu, aby správně
formulovali a vyjadřovali své názory a ve svém životním stylu uplatňovali estetická kritéria,
tolerovali estetické cítění a vkus druhých lidí, podporovali a vážili si hodnot regionálních,
národních, evropské i světové kultury, získali přehled o kulturním dění, uvědomovali si vztah
masmédií na utváření kultury a význam umění pro člověka.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ chápali literaturu a kulturu jako nedílnou součást hodnotového systému vývoje
společnosti
‒ uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria
‒ chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
‒ chápali význam umění pro člověka
‒ správně formulovali a vyjadřovali své názory
‒ přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí
‒ podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim
vytvořen pozitivní vztah
‒ získali přehled o kulturním dění
‒ uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ pracuje s danými učebnicemi a zadanými literárními texty
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‒ získává informace z jiných zdrojů k dané problematice
‒ vypracovává referáty na dané téma s následnou diskusí
‒ sleduje a seznamuje se s kulturními událostmi u nás i ve světě osobně, prostřednictvím
masmédií i internetu
metody vyučování:
‒ výklad učitele, samostatná i skupinová práce, práce s učebnicí, četba a interpretace
zadaných textů, vypracování referátů, diskuse k nim, vyhledávání informací,
memorování uměleckých textů, samostatné literární pokusy
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, ústní i testové opakování a procvičování, rozbor
děl a práce s nimi
Učební pomůcky
‒ učebnice, čítanky
‒ výběr a zpracování zadané četby
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ denní tisk, časopisy a jiná masmédia jako vhodný zdroj informací k výuce
‒ video, knihovna, divadlo film
‒ internet
Hodnocení žáků
‒ ústní zkoušení, písemné testy, písemné práce, referáty, samostatně i týmově
zpracované úkoly
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ ovládá různé metody učení a užívá osobní strategie učení, umí si vytvořit vhodný
studijní režim a podmínky
‒ je motivován/a k celoživotnímu učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti, vyhledává a využívá
dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc
a podporu
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje, umí systematizovat a aplikovat
získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
‒ sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímá hodnocení výsledků
svého učení od jiných lidí
Personální a sociální kompetence
‒ stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhá předsudkům a stereotypům
v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
‒ spolupracuje s ostatními lidmi, odpovědně se podílí se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usiluje o integritu a prosperitu pracovního týmu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
‒ získává informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovává
‒ uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupuje k získaným informacím, je mediálně gramotný/á
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Kompetence k řešení problémů
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodně se prezentuje, zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější
texty
‒ vede konstruktivní dialog, formuluje a obhajuje své názory a postoje ústně i písemně a
způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reaguje na projevy druhých lidí
‒ zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí apod.)
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ uznává rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických
skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance
v multikulturním soužití
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě a je schopen/na kriticky
přistupovat k realitě, vytvářet si vlastními argumenty podložený názor
‒ váží si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových
civilizací
mezipředmětové vztahy: učivo souvisí se všemi vyučovanými předměty v rovině recepce,
reprodukce a interpretace
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ vytváření a upevňování hodnotové orientace a postojů žáků potřebných pro fungování
a zdokonalování demokracie a pro multikulturní soužití
‒ výchovné působení na žáky a jejich vedení k demokratickým a slušným mezilidským
vztahům, výchova k demokratickému jednání, k vhodné míře sebevědomí,
sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku
‒ výchova k přípravě řešení základní existenční otázky a hledání odpovědi na ni
‒ výchova ke schopnosti se celoživotně vzdělávat
‒ výchova ke schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci
‒ dovednost orientovat se v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně
využívat masová média pro své různé potřeby
‒ dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
‒ oceňování materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaha je
chránit a zachovat pro budoucí generace
‒ kultivace dospělé osobnosti a etická výchova (všechny tematické celky v 1., 2. a 3.
ročníku)
‒ prohloubení schopnosti a motivace k učení
‒ výcvik v komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů
‒ soužití v multikulturní společnosti (tematický celek Kultura v 1., 2. a 3. ročníku)
‒ úcta k životu, stáří a pomoc potřebným
‒ masová média a rozvíjení mediální gramotnosti žáků (tematický celek Literatura a
ostatní druhy umění, teorie literatury ve 2. a 3. ročníku)
‒ důsledná kultivace chování a jednání žáků ve smyslu obyčejné lidské slušnosti,
čestnosti, tolerance, solidarity, prosociálního chování
‒ kladný přístup žáka k sobě samému a z toho pramenící jeho kladný přístup k životu, k
ostatním lidem, k živé i neživé přírodě, ke kulturním, historickým a jiným hodnotám,
které lidé vytvořili a vytvářejí
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‒ vzájemný respekt lidí a spolupráce
2. Člověk a životní prostředí
‒ vytváření hodnot a postojů ve vztahu k životnímu prostředí (etických, citových,
estetických apod.)
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, jejich efektivní využití
v průběhu vzdělávání
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ vysvětlí umění jako specifickou
výpověď o skutečnosti
‒ zařadí ukázky do uměleckých směrů a
historických období
‒ orientuje se v základních směrech
daného období, jejich hlavních
představitelích a uměleckých dílech
‒ zařadí typická díla do jednotlivých
směrů a příslušných historických
období
‒ popíše vznik a vývoj písma
‒ hovoří o vzniku a počátku literatury
(Mezopotámie, Persie, Syropalestina,
Egypt, Indie, Čína))
‒ vysvětlí pojem antika
‒ uvede významná díla řeckých autorů
(Homér, Ezop, Anakreón, Sapfó,
Aischylos, Sofokles)
‒ uvede významná díla římských autorů
(Vergilius, Ovidius)
‒ hovoří o významu Velkomoravské říše
a českého přemyslovského státu
‒ vysvětlí význam cyrilometodějské mise
‒ hovoří o staroslověnské, latinské a
staročeské literatuře
‒ vysvětlí společensko-historické pozadí,
architekturu, malířství, sochařství,
hudbu v době Karla IV.
‒ hovoří o rytířském eposu, kronikách,
legendách, staročeské satiře,
dramatech, alegorii, hrdinské epice,
světské a žákovské poezii, o albech
‒ vysvětlí společensko-historické pozadí
husitských válek
‒ vysvětlí žánry traktát, polemika,
kázání, duchovní píseň, kronika,
cestopis
‒ hovoří o životě a díle M. J. Husa
‒ vysvětlí společensko-historické pozadí,
architekturu, malířství, sochařství,
hudbu v době reformace, renesance a
humanismu
‒ zhodnotí význam autora nebo daného
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1. Literatura a ostatní druhy umění
(průběžně)
Teorie literatury
Základy literární teorie, literární druhy a
žánry

Starověké písemnictví

Počátky literatury na našem území

Středověká česká literatura

Literatura předhusitského a husitského
období

Renesance a humanismus v evropské
literatuře
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‒

‒
‒

‒

‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

díla pro dobu vzniku
i pro
současnost
(Dante, Boccaccio, Petrarca, Villon,
Cervantes, Shakespeare)
vysvětlí společensko-historické pozadí,
architekturu, malířství, sochařství,
hudbu v českých zemích 15. a 16.
století
charakterizuje specifické znaky
českého humanismu
mluví o dílech našich latinsky i česky
píšících humanistů
(Jan
z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský
z Lobkovic, Jan Campanus Vodňanský,
Václav Hájek z Libočan, Viktorín
Kornel ze Všehrd, Jan Blahoslav,
Daniel Adam z Veleslavína, Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic, Mikuláš
Dačický z Heslova)
vysvětlí společensko-historické pozadí,
architekturu, malířství, sochařství,
hudbu v evropských zemích od
poloviny 16. století do poloviny 18.
století
charakterizuje znaky literatury v
období po Bílé hoře
orientuje se v lidové slovesnosti a
vysvětlí pojmy pověst, pohádka, lidová
píseň, přísloví, hádanka, lidové a
loutkové divadlo, písmácké pověsti
vysvětlí význam osobnosti a díla J. A.
Komenského
mluví o společensko-historickém
pozadí, architektuře, malířství,
sochařství a hudbě v Evropě 18. století
vysvětlí činnost encyklopedistů
(Voltaire, D. Diderot, J. J. Rousseau)
charakterizuje Moliérovy komedie
najde poučení v bajkách Jeana de La
Fontaine
představí vrchol francouzské
dramatické tvorby
(J.
Racine, P. Corneille)
objasní vznik dobrodružného románu
(D. Defoe, J. Swift, H. Fielding)
charakterizuje tradice evropské kultury
(J. W. Goethe, F. Schiller)
vysvětlí kulturně-historickou situaci na
konci 18. století
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Renesance a humanismus v české
literatuře

Evropské baroko

České baroko

Klasicismus, preromantismus a
osvícenství

Národní obrození v české literatuře
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‒ objasní význam obrozeneckého hnutí
‒ rozdělí NO podle jednotlivých etap a
charakterizuje je
‒ charakterizuje vybrané osobnosti a
uvede jejich dílo
(J.
Dobrovský, M. V. Kramerius, J.
Jungmann, F. Palacký,
P. J. Šafařík,
F. L. Čelakovský)
‒ orientuje se v kulturně-historické
situaci v Evropě na přelomu 18. a19.
století
‒ vysvětlí podstatu a znaky romantismu a
romantického hrdiny
‒ představí vybrané světové představitele
(G. G. Byron, W. Scott, P. B. Shelley,
Novalis, E. A. Poe,
J. a
W. Grimmové, H. Heine, A. S. Puškin,
M. J. Lermontov, V. Hugo, A. Dumas
starší, Stendhal, A. Mickiewicz)
‒ vysvětlí pojmy lyricko-epická poema,
epos, dramatická báseň, (historická)
povídka, román, (lyrické) drama,
pohádka
‒ orientuje se v architektuře, malířství a
hudbě období romantismu
‒ vysvětlí kulturně-historickou situaci
v 1. polovině 19. století
‒ představí představitele českého
romantismu a jejich dílo
(K. H.
Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben, J. V.
Frič, K. Sabina)
‒ vystihne dobovou situaci
‒ přiblíží představitele počátků českého
realismu
‒ vysvětlí podstatu tvorby K. H.
Borovského a B. Němcové
‒ vysvětlí kulturně-historickou situaci
v 1. polovině 19. století
‒ definuje základní znaky realismu a
realistického hrdiny
‒ orientuje se v architektuře, malířství a
hudbě v období realismu
‒ vysvětlí pojem kritický realismus
‒ přiblíží představitele realismu a jejich
dílo (H. de Balzac, G. Flaubert, Ch.
Dickens, N. V. Gogol, I. S. Turgeněv,
L. N. Tolstoj, I. A. Gončarov, A. P.
Čechov, H. Sienkiewicz, H. Ibsen, S.
Lagerlöfová, H. Ch. Andersen, K.
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Romantismus ve světové literatuře

Český romantismus

Doznívání ideálů národního obrození a
počátky české realistické literatury

Kritický realismus a naturalismus ve
světových literaturách
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‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

May, M. Twain)
vysvětlí vznik naturalismu v 60. – 80.
letech 19. století
jmenuje hlavní znaky naturalismu
přiblíží představitele naturalismu a
jejich dílo (E. Zola, G. de Maupassant,
G. Hauptmann, A. Strindberg,
G. Zapolská)
rozezná umělecký text od
neuměleckého
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů
a rozdíly
mezi nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární dílo klasifikuje
podle základních druhů
a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti
z literární teorie
orientuje se v nabídce kulturních
institucí
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
popíše vhodné společenské chování
v dané situaci
sleduje kulturní dění v regionu i
nejdůležitější kulturní události ve světě
vyjádří vlastní prožitek z uměleckého
díla - knihy, filmu, divadelního
představení, výtvarného díla apod.
vyhledá a pracuje s informacemi
v médiích a internetu vztahující se
k učivu
vyjádří prožitky z uměleckých děl

2. Práce s literárním textem (průběžně)
‒ základní literární vědy
‒ literární druhy a žánry
‒ četba a interpretace literárního textu
‒ metody interpretace

3. Kultura (průběžně)

2. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ orientuje se v základních směrech
daného období, jejich hlavních
představitelích a uměleckých dílech
‒ čte beletrii, interpretuje obsah textů,
diskutuje o nich
‒ uplatní znalosti literární teorie
‒ vyjádří prožitky z literárních i jiných
uměleckých děl
‒ zařadí typická díla do jednotlivých
směrů a historických období

1. Literatura a ostatní druhy umění
(průběžně)
Teorie literatury

80

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
‒ sleduje kulturní dění v médiích,
v regionu i důležité kulturní události
ve světě
‒ vyhledá informace o učivu na internetu
a v masmédiích
‒ vysvětlí kulturně-historickou situaci
v 50. – 90. letech 19. století
‒ orientuje se ve výtvarném umění,
v architektuře, hudbě doby
‒ charakterizuje almanach Máj a jeho
představitele
(J. Neruda,
V. Hálek, K. Světlá, J. Arbes)
‒ vysvětlí boj o národní a kosmopolitní
zaměření české literatury
‒ orientuje se v tvorbě představitelů
almanachu Ruch a Lumír (S. Čech, J.
V. Sládek, J. Vrchlický, J. Zeyer)
‒ charakterizuje umělecký směr
‒ uvede představitele historické beletrie
daného období
(V. B. Třebízský, A. Jirásek, Z.
Winter)
‒ charakterizuje vědecký realismus
(T. G. Masaryk, J. Gebauer)
‒ uvede představitele venkovského
románu
(K. V.
Rais, A. Stašek, T. Nováková)
‒ orientuje se v českém naturalismu
(V. Mrštík, K. M. Čapek-Chod )
‒ vysvětlí pojmy fejeton, lyrika, epika,
žánrová povídka, společenský román,
romaneto, alegorie, satira, povídka,
román, drama, monografie
‒ vysvětlí kulturně-historickou situaci
v 90. letech 19. století a na počátku 20.
století
‒ charakterizuje literární modernu a
vysvětlí rozchod umělců s měšťáckým
uměním
‒ vysvětlí pojmy impresionismus,
symbolismus, dekadence
‒ charakterizuje podstatu uměleckého
díla prokletých básníků (Ch.
Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud,
S. Malarmé,
P. Valéry, E.
Verhaeren, M. Materlinck, O. Wilde,
W. Whitman, R. M. Rilke, A. Block)
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Česká literatura 2. poloviny 19. století
‒ májovci
‒ ruchovci a lumírovci

Realismus v české literatuře
‒ historická a venkovská próza
‒ dramatická tvorba

Moderní básnické směry na přelomu 19.
století a 20. století ve světových
literaturách
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‒ charakterizuje český veřejný život na
přelomu 19. a 20. století
‒ vysvětlí pojmy Omladina, Česká
moderna, protispolečenští buřiči,
satanisté, dekadence, Moderní revue,
Nový kult, symbolismus,
larpourlartismus, impresionismus,
anarchismus, civilismus, vitalismus,
Almanach na rok 1914
‒ vysvětlí úsilí České moderny v boji za
moderní umělecké směry
‒ přiblíží její představitele
(F. X. Šalda, J. S. Machar, A. Sova, O.
Březina)
‒ přiblíží představitele české dekadence
kolem Moderní revue (A. Procházka,
K. Hlaváček, J. Karásek ze Lvovic)
‒ charakterizuje dílo protispolečenských
buřičů
(V. Dyk, K.
Toman, F. Šrámek, P. Bezruč, S. K.
Neumann,
F. Gellner)
‒ charakterizuje atmosféru doby
‒ vysvětlí vznik avantgardních
uměleckých směrů
(secese,
moderna, avantgarda, futurismus,
kubismus, kubofuturismus, civilismus,
unanimismus, expresionismus,
existencionalismus, dadaismus,
surrealismus, sociální umění)
‒ přiblíží představitele světové literatury
1. poloviny 20. století
(M. Proust,
A. Gide, A. Breton, L. Aragon, P.
Eluard, F. Marinetti, V. Majakovskij,
V. Chlebnikov, S. Jesenin, M. Gorkij,
G. Apollinaire, T. Tzara)
‒ charakterizuje atmosféru doby
‒ vyjmenuje dobové umělecké směry
(meziválečná avantgarda, demokraté,
imaginativní a psychologická próza,
expresionismus, existencionalismus,
ruralisté, katolíci, společenský román,
pražská německá literatura)
‒ přiblíží významné představitele české
meziválečné prózy (K. Čapek, K.
Poláček, E. Bass,V. Vančura,
K.Havlíček, J. Glazarová, J. Durych, J.
Deml, F. Kafka, E. E. Kisch, F.
Werfel, I. Olbracht, M. Majerová, M.
Pujmanová, K. Nový)
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Myšlenkové a umělecké směry na
přelomu 19. a 20. století v české literatuře

Česká moderna

Protispolečenští buřiči v literatuře

Světová literatura 1. poloviny 20. století

Česká próza 1. poloviny 20. století
 moderní umělecké směry
 poezie a próza
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‒ vysvětlí atmosféru doby
‒ charakterizuje umělecké směry
proletářská poezie, poetismus, sdružení
Devětsil, surrealismus, meziválečná
avantgarda
‒ orientuje se v proletářské poezii
(J. Wolker, J. Hora, J. Hořejší)
‒ charakterizuje znaky a představitele
poetismu a surrealismu
(V.
Nezval, J. Seifert, K. Teige, K. Biebl)
‒ objasní význam poezie domova a
rodné země
(F. Halas,
F. Hrubín, V. Holan, J. Seifert, V.
Závada)
‒ hovoří o významu avantgardních
divadelních scén (Osvobozené divadlo,
D-34)
‒ přiblíží tvorbu J. Voskovce, J.
Wericha, J. Ježka, E. F. Buriana
‒ vysvětlí pojmy forbína, džez,
angažované umění, syntetické divadlo,
revue
‒ vysvětlí vliv válečného konfliktu na
uměleckou tvorbu
‒ vysvětlí význam legionářské literatury
(R. Medek, F. Langer, J. Kopta, J.
Kratochvíl)
‒ objasní tvorbu J. Haška
‒ přiblíží představitele protiválečných
děl
(R. Rolland,
H. Barbusse, E. Hemingway, E. M.
Remarque, A. Zweig, S. Zweig, T.
Mann)
‒ rozezná umělecký text od
neuměleckého
‒ vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
‒ text interpretuje a debatuje o něm
‒ konkrétní literární dílo klasifikuje podle
základních druhů
a žánrů
‒ při rozboru textu uplatňuje znalosti
z literární teorie
‒ orientuje se v nabídce kulturních
institucí
‒ porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
‒ popíše vhodné společenské chování
v dané situaci
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Česká poezie v 1. polovině 20. století

Moderní a avantgardní divadlo

První světová válka v naší i světové
literatuře

2. Práce s literárním textem (průběžně)
‒ základní literární vědy
‒ literární druhy a žánry
‒ četba a interpretace literárního textu
‒ metody interpretace

3. Kultura (průběžně)
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‒ sleduje kulturní dění v regionu i
nejdůležitější kulturní události ve světě
‒ vyhledá a pracuje s informacemi
v médiích a internetu vztahující se
k učivu
‒ vyjádří prožitky z uměleckých děl

3. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

‒ orientuje se v základních směrech
daného období, jejich hlavních
představitelích a uměleckých dílech
‒ čte beletrii, interpretuje obsah textů,
diskutuje o nich
‒ uplatní znalosti literární teorie
‒ vyjádří prožitky z literárních i jiných
uměleckých děl
‒ zařadí typická díla do jednotlivých
směrů a historických období
‒ sleduje kulturní dění v médiích,
v regionu i důležité kulturní události ve
světě
‒ vyhledá informace týkající se učiva na
internetu
a v masmédiích
‒ vysvětlí vliv válečného konfliktu na
uměleckou tvorbu
‒ objasní význam uměleckých děl
vybraných autorů (E. M. Remarque, J.
Bondarev, B. Polevoj, M. Šolochov, E.
Hemingway, A. Seghers, B. Apitz, J.
Heller, W. Saroyan, W. Styron, A.
Moravia)
‒ vysvětlí tvorbu českých autorů píšících
proti válce (J. Drda, J. Fučík, B.
Hrabal, A. Lustig, J. Weil, L. Fuks,
O. Pavel, J. Otčenášek, J. Škvorecký)
‒ orientuje se v české protiválečné poezii
(J. Seifert, F. Halas, J. Hora, J. Orten)
‒ formuluje vlastní postoj k tématu válka
v literatuře
‒ podá charakteristické znaky
uměleckých směrů
‒ charakterizuje atmosféru doby
‒ vyjmenuje umělecké směry v poezii 2.
poloviny 20. století (surrealistická
poetika, existencionalismus, křesťansky
orientovaná poezie, básnický
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1. Literatura a ostatní druhy umění
(průběžně)
Teorie literatury

Literární zobrazení 2. světové války ve
světové i české literatuře

Světová literatura 2. poloviny 20. století
‒ Světová poezie 2. poloviny 20.
století

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
experiment, civilizační poezie, poezie
s prvky absurdního divadla, sklony
k abstrakci
a spiritualismu,
postmodernismus, dekonstrukce)
‒ hovoří o některém z významných
představitelů světové poezie 2.
poloviny 20. století
(G. Apollinaire, A. Breton, P. Eluard, J.
Prévert, J. Coteau, L. Gaspar, R.
Char, H. Michaux, A. Achmatovová,
B. Pasternak, B. Achmadulinová, J.
Jevtušenko, A. Vozněsenskij, V.
Vysockij, B. Okudžava, D. Thomas,
S. Plathová, I. Bachmannová, P.
Handke, J. R. Jimenéz, P. Neruda, E.
Pound, W. C.Williams, Ch. Olson,
L. Ferlinghetti, A. Ginsberg, L. Cohen
aj.)
‒ vysvětlí atmosféru doby
‒ vysvětlí některé umělecké směry v
próze 2. poloviny 20. století (obraz
války, angažovaná próza,
neorealismus, existencionalismus,
nový román, rozhněvaní mladí muži,
generace beatniků, magický realismus,
socialistický realismus, postmoderní
próza, próza experimentální, absurdní,
populární/komerční literatura, sci-fi,
fantasy, univerzální román, dokument,
politický thriller, špionážní román,
detektivní román, americká drsná
škola, katastrofický román)
‒ přiblíží některé představitele světové
prózy 2. poloviny 20. století
(J. Bondarev, V. Někrasov, M.
Šolochov, A. Seghers, K. Opitz, H.
Thürk, B. Apitz, H. Böll, G. Grass, Ch.
Wolfová, J. Steinbeck, N. Mailer, W.
Saroyan, W. Styron, J. Heller, P. Ryan,
R. Merle, J. P. Sartre, S. de Beauvoir,
A. Camus, A. Moravia, J. Kerouac, H.
Miller, J. Braine, K. Amis, A. RobbeGrillet, S. Beckett, E. Ionesco, G. G.
Marquez, Č. Ajmatov, M. Bulgakov,
R. Bradbury, S. Lem, bratři
Strugackých, A. C. Clark, A. Huxley,
I. Asimov, J. R. R. Tolkien, G. Orwell,
K. Vonnegut, J. Updike, J. D. Salinger,
U. Eco, V. Nabokov, B. Pasternak,
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‒ Světová próza 2. poloviny 20. století

‒ Světové drama 2. poloviny 20.
století
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A. I. Solženicyn, J. M. Simmel, A.
Hailey, M. Waltari, G. Green, R.
Chandler)
‒ charakterizuje atmosféru doby
‒ vysvětlí divadelní umělecké směry 2.
poloviny 20. století (absurdní drama,
skupina 47, socialistický realismus,
epické drama, nová věcnost,
existencionalismus, expresionismus,
neorealismus, rozhněvaní mladí muži,
beatnici, postmodernismus)
‒ přiblíží některého z představitelů
světového dramatu 2. poloviny 20.
století
(E. Ionesco, J. P. Sartre, S. Beckett, A.
Camus, J. Cocteau, F. Fellini, J.
Osborne, T. S. Elot, S. O. ̀Casey, W.
Soyinka, F. Dűrrenmatt, U. Plenzdorf,
F. Dűrrenmatt, M. Frisch, I. Bergman,
I. Örkény, J. Jakubisko, N.
Kazantzakis, T. Williams, A. Miller, E.
Albee)
‒ charakterizuje atmosféru období 194548
‒ vysvětlí umělecké směry v poezii
tohoto období (reakce na druhou
světovou válku, oslavná poezie, poezie
obav o osud lidstva, civilistní a
městská poezie skupiny 42, skupina
Ohnice, dynamoarchismus skupiny
Mladé fronty, syntetický realismus
skupiny Rudého práva, skupina
surrealistů, skupina Ra a její
surrealistické tendence, kulturní kádr
ČSM, meditativní a spirituální poezie,
katoličtí básníci a Zelená
internacionála)
‒ přiblíží některé představitele poezie
v letech 1945-48 (J. Kolář, J. Kainar,
I. Blatný, K. Bednář, J. Hiršal, J.
Hořec, L. Fikar, F. Listopad, J.
Zahradníček)
‒ vysvětlí umělecké směry prózy
v letech 1945-48
(reakce na
válečné prožitky, kronikářský román,
dokumenty, svědectví)
‒ přiblíží představitele prózy let 1945-48
(J. Fučík, A. Branald, M. V.
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Česká literatura 2. poloviny 20. století
1. vývojová etapa
‒ Přehled české poezie let 1945-48

‒ Přehled české prózy let 1945-48

‒ Přehled českého dramatu v letech
1945-48

2. vývojová etapa
‒ Přehled české poezie od února 1948
do poloviny 50. let
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Kratochvíl, E. Hostovský)
‒ vysvětlí dobové umělecké směry
v dramatu (alegorie, pohádka, historie,
satira)
‒ přiblíží představitele dramatu v letech
1945-48 (J. Drda)
‒ Přehled české prózy od února 1948
do poloviny 50. let

‒ charakterizuje atmosféru období od
února 1948 do poloviny 50. let
‒ představí dobové umělecké směry
v poezii
(socialistický
realismus, schematismus)
‒ hovoří o představitelích poezie od
února 1948 do poloviny 50. let
(V. Holan, F. Halas, F. Hrubín, V.
Nezval, J. Seifert, K. Biebl, J. Čapek,
J. Orten)

‒ Přehled českého dramatu od února
1948 do poloviny 50. let

‒ charakterizuje umělecké směry v próze
od února 1948 do poloviny 50. let
(socialistický realismus, schematismus,
budovatelský/výrobní román,
historický román, povídka, reportáže)
‒ přiblíží představitele prózy v období od
února 1948 do poloviny 50. let
3. vývojová etapa
(J. Marek, A. Zápotocký, F. Kubka, J.
‒ Přehled české poezie v období 2.
Weil, J. Otčenášek,
N. Frýd,
poloviny 50. let a 60. let
V. Neff, J. Mucha)
‒ charakterizuje umělecké směry
v dramatu v období od února 1948 do
poloviny 50. let
(socialistický realismus, schematismus,
historické drama, budovatelské drama,
drama z venkovského prostředí)
‒ hovoří o představitelích dramatu od
února 1948 do poloviny 50. let
(M. Stehlík)
‒ charakterizuje atmosféru období od 2.
poloviny 50. let do konce 60. let
‒ vysvětlí dobové umělecké směry
v poezii
(starší autoři, skupina Květen,
surrealisté, skupina Tvář, brněnská
skupina kolem časopisu Host do domu,
experimentální poezie)
‒ hovoří o významných představitelích
poezie 2. poloviny 50.
a 60. let
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‒ Přehled české prózy v období 2.
poloviny 50. let a 60. let
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(Květen: J. Šotola, K. Šiktanc, M.
Florian, M. Holub, surrealisté: V.
Effenberger, Host do domu: O.
Mikulášek,
J. Skácel, další
osobnosti: E. Juliš, V. Hrabě)

‒ Přehled českého dramatu v období
2. poloviny 50. let a 60. let

‒ charakterizuje umělecké směry v próze
(starší autoři, skupina Květen,
surrealisté, skupina kolem
B.
Hrabala, skupina Tvář, skupina kolem
časopisu Host do domu, próza
psychologická, přírodní, lyrizovaná,
dokumentární, existenciální,
experimentální, reportážní, dívčí,
humoristická, satirická, absurdní,
vzpomínková, historická, křesťanská,
ze současnosti)
‒ uvede představitele období 2. poloviny
50. a 60. let
(B.
Březovský, K. Ptáčník, L. Aškenazy,
A. Lustig,
J.
Procházka, L. Mňačko, I. Hercíková)
‒ charakterizuje umělecké směry
v dramatu v období 2. poloviny 50. a
60. let
(divadla malých forem, absurdní
drama)
‒ uvede představitele dramatu tohoto
období
(I.
Vyskočil, J. Suchý, J. Vodňanský, J.
Topol, P. Kopta)
‒ charakterizuje atmosféru doby po roce
1968 v období normalizace
‒ vysvětlí poezii 70. a 80. let a její
umělecké směry (socialistický
realismus, tvorba osobností, generace
skálovsko-floriánovská, generace
žákovsko-sýsovská, generace
osamělých běžců, poezie hledání,
ženská poezie, rodinná poezie,
reflexivní a filozofující poezie,
písničkáři
‒ uvede představitele oficiální poezie
v 70. a 80. letech
(I. Skála, J.
Pilař, K. Sýs, J. Žáček, P. Skarlant,
M. Procházková, L. Brožek, L.
Chytilová, J. Salaquardová)
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4. vývojová etapa
‒ Přehled české poezie v 70. a 80.
letech
‒ Oficiální literatura

‒ Přehled české prózy v 70. a 80.
letech

‒ Přehled českého dramatu v 70. a 80.
letech
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‒ vysvětlí umělecké směry v oficiální
próze v období normalizace
(krize české prózy, socialistický
realismus, tvorba osobností, próza
historická, venkovská, přírodní,
intelektuální, vědeckofantastická,
memoárová a reportážní, feministická,
próza ze současnosti, oddechová
beletrie, próza psychologická)
‒ uvede představitele oficiální prózy
70. a 80. let
(B.
Hrabal, V. Páral, L. Fuks, O. Pavel, V.
Dušek,
J. Nesvadba, L.
Pecháček, Z. Zapletal)
‒ charakterizuje umělecké směry
v dramatu v 70. a 80. letech
(socialistický realismus, televizní
seriály, divadla malých
forem,neprofesiální a poloprofesiální
divadla)
‒ uvede představitele oficiálního
dramatu v období normalizace (O.
Daněk, J. Dietl, J. Hubač)
‒ vysvětlí pojmy cenzura, být na indexu,
samizdat, exil
‒ charakterizuje umělecké směry
samizdatové a exilové poezie
(návaznost na 60. léta, surrealistická
skupina, underground, křesťanská
poezie)
‒ uvede představitele samizdatové a
exilové poezie 70. a 80. let
(K.
Kryl, J. Hutka, I. Wernisch, P. Kubeš,
I. Diviš)
‒ charakterizuje umělecké směry
samizdatové a exilové prózy
(návaznost na 60. léta, intelektuální
próza, generační psychologický román,
příběhy o odcizení člověka, příběhy
lidí z okraje společnosti, příběhy
malého českého člověka, vesnická
próza, experimentální próza)
‒ uvede představitele samizdatové a
exilové prózy (M. Kundera, J.
Škvorecký, P. Kohout, E. Kantůrková,
L. Vaculík, I. Klíma, V. Škutina, L.
Procházková, J. Trefulka, Z.
Salivarová, J. Gruša)
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Samizdatová a exilová literatura
‒ Přehled samizdatové a exilové
poezie v 70. a 80. letech

‒ Přehled samizdatové a exilové prózy
v 70. a 80. letech

‒ Přehled samizdatového a exilového
dramatu v 70. a 80. letech
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‒ vysvětlí umělecké směry
samizdatového a exilového dramatu
(návaznost na 60. léta, absurdní drama)
‒ uvede představitele samizdatového a
exilového dramatu
(V. Havel, M.
Uhde)
‒ charakterizuje atmosféru doby po roce Česká literatura 2. poloviny 20. století
5. vývojová etapa
1989
‒ Česká poezie po roce 1989
‒ objasní umělecké směry české poezie
po roce 1989
(obnovení chaosu,
novoklasicismus, experimentální
literatura, postmodernismus)
‒ uvede představitele poezie v letech
1989-94
(Z. Rotrekl,
I. Jelínek, A. Přidal, Z. Hejda, J. Topol,
P. Borkovec, J. Typlt)
‒ vysvětlí umělecké směry české prózy
po roce 1989
(mnohost literatur,
‒ Česká próza po roce 1989
novoklasicismus, postmodernismus,
narativní/vypravěčská próza,
experimentální próza, deníky, dopisy,
memoáry a útvary jim podobné)
‒ uvede představitele české prózy po
roce 1989 (J. Novák, T. Boučková, M.
Viewegh, A. Berková, J. Kratochvíl,
D. Hodrová, M. Ajvaz)
‒ zhodnotí přínos autorů Severočeské
literární školy
(Páral, Dušek,
Švejda atd.)
2. Práce s literárním textem (průběžně)
‒ rozezná umělecký text od
neuměleckého
‒ základní literární vědy
‒ vystihne charakteristické znaky
‒ literární druhy a žánry
různých literárních textů
a
‒ četba a interpretace literárního textu
rozdíly mezi nimi
‒ metody interpretace
‒ text interpretuje a debatuje o něm
‒ konkrétní literární dílo klasifikuje
podle základních druhů
a
žánrů
‒ při rozboru textu uplatňuje znalosti
z literární teorie
3. Kultura (průběžně)
‒ orientuje se v nabídce kulturních
institucí
‒ vysvětlí funkci reklamy a propagačních
prostředků a její vliv na životní styl
‒ porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území
‒ popíše vhodné společenské chování
v dané situaci
90

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

DĚJEPIS

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
-

2.
10

3.
-

CELKEM
10

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. Kultivuje
historické vědomí žáků, a tím je vede k hlubšímu porozumění jejich současnosti,
k uvědomování si vlastní identity a ke kritickému myšlení. Systematizuje různorodé
historické informace, učí žáka na základě znalostí historie hlouběji porozumět současnosti a
světu, v němž žije, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky a samostatně myslet, nenechat se
sebou manipulovat. V žákovi podporuje hrdost na tradice a hodnoty svého národa, vede ho
k vlastenectví a k aktivnímu a odpovědnému životu v demokratické společnosti.
Charakteristika učiva
Učivo tvoří výběr ze světových a českých dějin, chronologická cesta výběru učiva je
zachována. Učivo doplňuje a rozšiřuje vzdělání, které žáci získali ve vzdělávání v oborech
středního vzdělání s výučním listem. Důraz je kladen na dějiny 20. století, protože historie
tohoto období je nejvýznamnější pro pochopení současného světa.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ vážili si demokracie a svobody a usilovali o její zachování a zdokonalování
‒ preferovali demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými
‒ kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe, přemýšleli o ní, tvořili si vlastní úsudek,
nenechali se manipulovat
‒ vážili si hodnot lidské práce
‒ uznávali tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost
v evropském a světovém kontextu a podporovali hodnoty místní, národní, evropské i
světové kultury
‒ oprostili se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání,
intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ získává a kriticky hodnotí z různých zdrojů – z verbálních, ikonických a
kombinovaných textů, z internetu
‒ aplikuje získané poznatky při řešení praktických otázek ze života společnosti a
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aktuálního dění ve světě
‒ formuluje věcně, pojmově a formálně správně své názory na historické otázky,
náležitě je podkládá argumenty
‒ vypracovává referáty na dané téma
‒ diskutuje o historické problematice
metody vyučování:
‒ výklad, diskuse, práce s učebnicí, s internetem a dalšími informačními zdroji,
samostatná práce
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, ústní opakování a procvičování
Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ obrazový, fotografický materiál, schémata, mapy atd.
‒ video
‒ dataprojektor
‒ film
‒ internet
Hodnocení žáků
‒ ústní zkoušení, písemné testy, referáty
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti, vyhledává a využívá
dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc
a podporu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem, získává informace z otevřených zdrojů a dále je
zpracovává
‒ uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný/á
Kompetence k řešení problémů
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodně se prezentuje, zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější
texty
‒ vede konstruktivní dialog, formuluje a obhajuje své názory a postoje
‒ zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí)
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ uznává rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických
skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě a kriticky přistupuje k realitě,
vytváří si vlastními argumenty podložený názor a váží si kulturních hodnot a tradic
vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací
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mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty český jazyk, literatura a kultura,
občanská nauka, informační a komunikační technologie
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ vytváření a upevňování hodnotové orientace a postojů žáků potřebných pro fungování
a zdokonalování demokracie a pro multikulturní soužití
‒ výchovné působení na žáky a jejich vedení k demokratickým a slušným mezilidským
vztahům, výchova k demokratickému jednání
‒ výchova ke schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci
‒ dovednost orientovat se v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně
využívat masová média pro své různé potřeby
‒ dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
‒ kultivace dospělé osobnosti a etická výchova
‒ soužití v multikulturní společnosti
‒ masová média a rozvíjení mediální gramotnosti žáků
‒ kladný přístup žáka k sobě samému a z toho pramenící jeho kladný přístup k životu, k
ostatním lidem, k živé i neživé přírodě, ke kulturním, historickým a jiným hodnotám,
které lidé vytvořili a vytvářejí
‒ základní rysy 20. století (tematické celky Nejnovější dějiny a Svět v blocích ve 2.
ročníku)
2. Informační a komunikační technologie
‒ práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, jejich efektivní využítí
v průběhu vzdělávání
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

2. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
A KOMPETENCE

TEMATICKÝ CELEK

Žák/žákyně:
Nejnovější dějiny
‒ vymezí příčiny a průběh první světové
‒ 1. světová válka
války
‒ ruská revoluce
‒ charakterizuje 1. čs. odboj a pochopí
‒ poválečná Evropa
jeho význam pro vznik samostatného
‒ ČSR 1918-1938
Československa
‒ meziválečné totalitní systémy,
‒ rozezná výsledky a důsledky války
demokratické velmoci, světová
‒ charakterizuje situaci v Rusku,
hospodářská krize
zhodnotí význam ruských revolucí
‒ rozpad versailleského systému,
‒ orientuje se v politických,
válečné konflikty 30. let
ekonomických a sociálních poměrech
‒ 2. světová válka
v poválečné Evropě
‒ charakterizuje versailleský systém
‒ popíše proces vzniku ČSR v roce
1918
‒ vymezí rozsah státu, jeho hranice,
národnostní složení obyvatelstva a
politický systém
‒ posoudí demokratický charakter první
republiky, včetně působení TGM
‒ posoudí základní vnitrostátní,
zahraničněpolitické
a
mezinárodní problémy meziválečného
Československa
‒ zhodnotí důsledky rozhodnutí
mezinárodní konference v Mnichově
‒ porovná první a druhou republiku
‒ charakterizuje fašismus a nacistickou
ideologii
‒ vymezí komunistickou diktaturu
v Sovětském svazu ve 20. - 30. letech
a její projevy stalinské ideologie
‒ rozliší státy demokratické a státy
s totalitními a autoritativními režimy
‒ identifikuje projevy světové
hospodářské krize
‒ popíše proces rozpadu versailleského
systému
‒ posoudí politiku západních
demokracií, úsilí o kolektivní
bezpečnosti, politiku nacistického
Německa a SSSR
‒ vysvětlí proces vzniku Protektorátu
Čechy a Morava a jeho postavení
k Třetí říši
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‒ rozliší příčiny 2. světové války a
válečné cíle osy Berlín - Řím - Tokio
a protihitlerovské koalice
‒ orientuje se v klíčových událostech na
evropských bojištích včetně porážky
fašistického bloku a osvobození
okupovaných zemí
‒ vymezí záměry a cíle nacistů
vzhledem k obyvatelstvu protektorátu
‒ vysvětlí pojmy diaspora, pogrom,
ghetto, holocaust a konečné řešení
židovské otázky
‒ charakterizuje druhý odboj v jeho
složce zahraniční a domácí, politické
a vojenské
‒ identifikuje charakter režimu ve SR
v letech 1939-1945
‒ orientuje se v záměrech ujednání
spojeneckých konferencí představitelů
protihitlerovské koalice
‒ posoudí důsledky války a poválečné
uspořádání
‒ orientuje se v ekonomické,
Svět v blocích
společenské a politické situaci
‒ poválečné Československo 1945-1948
v poválečném Československu
‒ studená válka (vyspělé demokracie,
‒ analyzuje na základě výsledků voleb
proces uvolnění a úsilí
o sociální
rozložení politických sil, posoudí
stát)
plány komunistů na převzetí moci,
‒ SSSR a komunistický blok,
zhodnotí jejich realizaci
Československo pod komunistickou
mocí
‒ orientuje se v oblasti zahraniční
poválečného ČSR
‒ třetí svět a dekolonizace (modernizace
‒ vysvětlí otázku řešení německé otázky
a chudoby v rozvojových zemích)
‒ charakterizuje studenou válku a
‒ rozklad komunistických režimů a
vymezí svět rozdělený na bloky
rozpad sovětského mocenského bloku
‒ charakterizuje proces západoevropské
‒ rozdělení Československa, Česká
integrace
republika
‒ charakterizuje politický vývoj v SSSR
a jeho postavení jako světové velmoci
‒ rozčlení politický, sociální a
ekonomický vývoj zemí sovětského
bloku (především SSSR a
Československa), od počátků studené
války po rozpad východního bloku
‒ charakterizuje vývoj komunistického
Československa, porovná jednotlivá
období vlády komunistů (50. léta,
proces „demokratizace“, normalizace,
myšlenky přestavby a glasnosti)
‒ definuje proces dekolonizace, objasní
problémy třetího světa
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‒ vysvětlí význam helsinské Konference
o bezpečnosti
a spolupráci
v Evropě
‒ posoudí příčiny a důsledky zhroucení
komunistických režimů v Evropě
‒ charakterizuje politický a hospodářský
vývoj Československa od konce 60.
let, politickou a ekonomickou situaci
v Československu na počátku 90. let
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

OBČANSKÁ NAUKA

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
10

2.
10

3.
10

CELKEM
30

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. Zahrnuje také
z větší části průřezové téma Člověk v demokratické společnosti a část odborného obsahového
Písemná a ústní komunikace. Obecným cílem předmětu je připravit žáky na aktivní a
odpovědný život v demokratické společnosti. 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. Učí je hlouběji rozumět jejich současnosti i nedávné minulosti, uvědomovat si vlastní
identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
Charakteristika učiva
Učivo doplňuje a rozšiřuje vzdělání, které žáci získali ve vzdělávání v oborech středního
vzdělání s výučním listem. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci využívali svých
společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a
různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického, filozoficko-etického
rozhodování, hodnocení a jednání, aby získávali a kriticky hodnotili informace z různých
zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie,
schémata, mapy, …) a kombinovaných textů (např. film) a také aby formulovali věcně,
pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a etické
otázky, náležitě je podkládali argumenty a debatovali o nich s partnery. Důraz je kladen
nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní
vzdělávání.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, žili čestně
‒ cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody, usilovali o její
zachování a zdokonalování, preferovali demokratické hodnoty a přístupy před
nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,
…), jednali v souladu s humanitou, vlastenectvím, s demokratickými občanskými
ctnostmi, respektovali lidská práva, chápali meze lidské svobody a tolerance, jednali
odpovědně a solidárně
‒ kriticky posuzovali skutečnost kolem sebe, přemýšleli o ní, tvořili si vlastní úsudek,
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nenechali se manipulovat
‒ uznávali, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej
‒ na základě vlastní identity ctili identitu jiných lidí, považovali je za stejně hodnotné
jako sebe sama – tedy oprostili se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a
předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné
nesnášenlivosti
‒ cílevědomě zlepšovali a chránili životní prostředí, jednali v duchu udržitelného
rozvoje
‒ vážili si hodnot lidské práce, jednali hospodárně, neničili hodnoty, ale pečovali o ně,
snažili se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu
‒ chtěli si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na
ně v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ získává a kriticky hodnotí informace z různých zdrojů – z verbálních, ikonických a
kombinovaných textů, z internetu a masmédií
‒ aplikuje získané poznatky při řešení praktických otázek ze života společnosti a
aktuálního dění ve světě
‒ formuluje věcně, pojmově a formálně správně své názory na dané společenskovědní
téma, náležitě je podkládá argumenty
‒ vypracovává zprávy a referáty na dané téma s následnou diskusí
‒ diskutuje o společenskovědní problematice
‒ řeší praktické otázky ze života společnosti a aktuálního dění ve světě
‒ jedná podle zásad společenského chování
‒ sleduje aktuální dění v ČR i ve světě v masmédiích
metody vyučování:
‒ výklad, řízený rozhovor, diskuse, práce s učebnicí, s internetem a dalšími
informačními zdroji, samostatná práce, práce ve dvojicích
i menších skupinách,
řešení praktických úloh, práce s politickou mapou světa, s právními normami, práce s
odbornými texty, vhodným doplňkem výuky jsou exkurze, besedy, přednášky atp.
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, ústní opakování a procvičování
Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ obrazový, fotografický materiál, schémata, mapy atd.
‒ video
‒ dataprojektor
‒ film
‒ internet
‒ právní normy
‒ autentické materiály
‒ politická mapa světa
‒ další zdroje informací vhodné k výuce
Hodnocení žáků
‒ ústní zkoušení, písemné testy, referáty, zprávy z exkurzí, důraz je kladen na vyjádření
vlastních reálně podložených názorů žáka
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ zná možnosti svého dalšího vzdělávání, především v oboru a povolání
‒ ovládá různé metody učení a užívá osobní strategie učení, umí si vytvořit vhodný
studijní režim a podmínky
‒ je motivován/a k celoživotnímu učení, k překonávání překážek a vytrvalosti v zájmu
úspěšnosti učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti, vyhledává a využívá
dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc
a podporu
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje, systematizuje a aplikuje získané
znalosti a zkušenosti v práci i životě
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ má odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, k měnícím se pracovním podmínkám
a celoživotnímu vzdělávání
Personální a sociální kompetence
‒ stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
‒ adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je
pozitivně ovlivňuje
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhá předsudkům a stereotypům
v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí
‒ spolupracuje s ostatními lidmi, odpovědně se podílí se na realizaci společných
pracovních i jiných činností, usiluje o integritu a prosperitu pracovního týmu
‒ je připraven/a vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si
význam zdravého životního stylu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem, získává informace z otevřených zdrojů a dále je
zpracovává
‒ uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný/á
Kompetence k řešení problémů
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodně se prezentuje, zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější
texty
‒ vede konstruktivní dialog, formuluje a obhajuje své názory a postoje způsobem
odpovídajícím dané situaci, adekvátně reaguje na projevy druhých lidí
‒ zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí)
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, přispívá k uplatňování
hodnot demokracie
‒ jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu
‒ uznává rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických
skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance
v multikulturním soužití
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě a kriticky přistupovuje k
realitě, vytváří si vlastními argumenty podložený názor
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‒ váží si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových
civilizací
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty český jazyk, literatura a kultura,
dějepis, biologie a ekologie, informační a komunikační technologie, cizí jazyk, matematika,
management
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ vytváření a upevňování hodnotové orientace a postojů žáků potřebných pro fungování
a zdokonalování demokracie a pro multikulturní soužití
‒ výchovné působení na žáky a jejich vedení k demokratickým a slušným mezilidským
vztahům, výchova k demokratickému jednání
‒ výchova ke schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci
‒ dovednost orientovat se v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně
využívat masová média pro své různé potřeby
‒ dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
‒ kultivace dospělé osobnosti a etická výchova (tematický celek Praktická filosofie a
filosofická antropologie ve 3. ročníku)
‒ prohloubení schopnosti a motivace k učení (tematický celek Praktická filosofie a
filosofická antropologie ve 3. ročníku)
‒ výcvik v komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů (tematický celek Sociologie ve 2.
ročníku)
‒ soužití v multikulturní společnosti (tematický celek Soudobý svět a česká společnost na
prahu 21. století v 1. ročníku a tematický celek Sociologie ve 2. ročníku)
‒ úcta k životu, stáří a pomoc potřebným (tematický celek Praktická filosofie a
filosofická antropologie ve 3. ročníku)
‒ ČR, Evropa a soudobý svět z hlediska studovaného oboru (tematický celek Soudobý
svět a česká společnost na prahu 21. století v 1. ročníku)
‒ masová média a rozvíjení mediální gramotnosti žáků (všechny tematické celky v 1., 2.
a 3. ročníku)
‒ politika, politické systémy, globalizace (tematický celek Soudobý svět a česká
společnost na prahu 21. století v 1. ročníku a tematický celek Politologie ve 2.
ročníku)
‒ vybrané oblasti filozofické antropologie a filozofické etiky (tematický celek Praktická
filosofie a filosofická antropologie ve 3. ročníku)
2. Člověk a životní prostředí
‒ současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí
(tematický celek Soudobý svět a česká společnost na prahu 21. století v 1. ročníku)
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, jejich efektivní využití
v průběhu vzdělávání
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ srovná jednotlivé civilizace
současného světa (velké kulturní
okruhy)
‒ popíše současnou politiku velmocí a
vyspělých států
‒ charakterizuje konflikty a místa napětí
v současném světě
‒ debatuje o globálních problémech
‒ popíše globalizaci, její dopad na státy
i na život lidí
‒ charakterizuje hlavní světová
náboženství
‒ vysvětlí zapojení České republiky do
mezinárodních struktur
‒ vyjádří svůj názor na členství České
republiky v Evropské unii
‒ charakterizuje českou společnost na
počátku 21. století
‒ debatuje o obyvatelstvu České
republiky na počátku 21. století, o
prognózách jeho vývoje, o
multikulturním soužití v Evropě a v
České republice
‒ analyzuje vybraný problém české
společnosti z hlediska médií a jiných
zdrojů
‒ definuje pojem psychologie
‒ vysvětlí pojem osobnost z hlediska
psychologie
‒ stručně charakterizuje základní etapy
vývoje osobnosti
‒ charakterizuje pojmy temperament,
schopnosti, inteligence, charakter,
motivy a postoje volní vlastnosti
‒ charakterizuje pojmy vnímání,
myšlení, paměť, pozornost, vědomí,
učení, sociální percepce, emoce, vůle,
volní vlastnosti, konflikt
‒ uvede příklady využití teoretických
poznatků v běžném
i
pracovním životě
‒ poradí, kam se obrátit v případě
potřeby krizové intervence

Soudobý svět a česká společnost na prahu
21. století
‒ velké civilizační okruhy současného
světa
‒ velmoci a vyspělé země současného
světa
‒ bezpečnost lidí, napětí a konflikty
současného světa
‒ globální problémy
‒ globalizace a současné státy, vliv na
život lidí
‒ světová náboženství
‒ zapojení České republiky do
mezinárodních struktur, integrace a
desintegrace ve světě
‒ Evropská unie
‒ obyvatelstvo České republiky současný stav, prognózy, multikulturní
soužití

Psychologie
‒ základní etapy vývoje osobnosti
‒ psychické vlastnosti osobnosti
‒ psychické procesy a stavy osobnosti
‒ psychohygiena
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2. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ definuje pojem politologie
‒ definuje pojem stát
‒ uvede několik teorií pro vznik státu
‒ jmenuje formy vlády a vnitřní a vnější
funkce státu
‒ rozliší režimy diktatury a demokracie
‒ vysvětlí pojmy národ, národnost,
národnostní menšiny a uvede, jak
s nimi souvisí xenofobie a rasismus,
debatuje na toto téma
‒ stručně popíše historii české státnosti
a uvede významné osobnosti našich
dějin
‒ vyjmenuje naše státní symboly
‒ charakterizuje ústavu jako nejvyšší
zákon státu
‒ na praktických příkladech vysvětlí
práva a svobody zakotvené v Listině
základních práv a svobod
‒ vysvětlí úlohu veřejného ochránce
práv
‒ porovná demokracii
s nedemokratickými režimy
‒ vysvětlí, které státní orgány mají moc
zákonodárnou, výkonnou a soudní
‒ popíše legislativní proces
‒ rozliší rozdíly mezi politickou pravicí
a levicí
‒ charakterizuje naši současnou
politickou scénu
‒ vyjmenuje základní ideologické
proudy
‒ stručně charakterizuje s uvedením
konkrétních příkladů z historie či
současnosti pojmy: liberalismus,
konzervatismus, socialismus,
komunismus, nacismus,
nacionalismus, fašismus, rasismus,
anarchismus, environmentalismus,
feminismus, politický extremismus
‒ debatuje o možnostech participace
řadového občana na politickém
rozhodování
‒ objasní organizaci voleb v ČR
‒ uvede příklady občanských aktivit

Politologie
‒ stát, vznik státu, národ, národní stát,
typy a formy státu, právní stát
‒ státní občanství
‒ národ, národnost, národnostní
menšiny, xenofobie a rasismus
‒ historie české státnosti
‒ státní symboly
‒ Ústava ČR
‒ Listina základních práv a svobod
‒ dodržování lidských práv
‒ demokracie a její principy
‒ přímá a nepřímá demokracie
‒ nedemokratické režimy
‒ dělba státní moci
‒ státní orgány ČR
‒ legislativní proces
‒ politika, politické strany
‒ politické ideologie
‒ volby, volební systémy, volby v ČR
‒ občanská společnost
‒ státní správa a samospráva
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‒ vymezí úlohu orgánů státní správy a
samosprávy
‒ definuje pojem sociologie
‒ uvede, co je podstatou socializace
‒ charakterizuje pojem sociální
komunikace
‒ charakterizuje pojem společenké role
‒ uvede na příkladech nejčastější chyby
při procesu sociálního poznávání
‒ využívá znalostí sociálního chování
‒ vysvětlí pojmy: sociální stratifikace,
sociální mobilita, sociální vrstva,
sociální status
‒ charakterituje pojmy společnost,
sociální útvar, sociální skupina
‒ objasní význam a funkce rodiny
‒ charakterizuje pojmy sociální normy,
legalita a legitimita moci, konsensus,
sociální deviace
‒ uvede, jaké jsou formy sociální
kontroly
‒ jedná podle zásad společenského
chování
‒ debatuje o sociálních problémech
současné české společnosti
‒ debatuje o globálních sociálních
problémech

Sociologie
‒ socializace, sociální komunikace,
společenské role
‒ sociální útvary, sociální stratifikace,
mobilita, sociální skupiny
‒ sociální normy, legalita a legitimita
moci, konsensus, sociální deviace
‒ současné problémy společenského
života

3. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

‒ vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie
‒ používá vybraný pojmový aparát
filozofie
‒ pracuje s jemu/jí obsahově a formálně
dostupným filozofickým textem
‒ debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách, a to s využitím
textů z děl významných představitelů
filozoficko-etického a
antropologického myšlení
‒ srovná různé názory na otázky
praktické etiky a zaujme k nim vlastní
stanovisko, opřené o argumenty
‒ vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,
postoje a jednání odpovědni jiným
lidem.

Praktická filosofie a filosofická
antropologie
‒ lidské myšlení v předfilosofickém
období, mýtus
‒ vznik filozofie a základní filozofické
problémy, hlavní filozofické
disciplíny
‒ význam filozofie a etiky v životě
člověka, smysl filozofie
a etiky
pro řešení životních situací
‒ hledání smyslu života, spokojenosti a
štěstí
‒ stárnutí a smrt
‒ čest, úcta, svědomí
‒ jazyk a dorozumívání
‒ člověk, národ, vlast
‒ etnické, náboženské, sociální skupiny
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‒
‒
‒
‒
‒
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a komunity, význam komunitní
spolupráce, prosociální jednání
svoboda a odpovědnost, pravda
vina, trest a smíření
ženy a muži, genderová rovnost
vesnice a města, problémy urbanizace
výchova a vzdělávání

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV PŘEDMĚTU

BIOLOGIE A EKOLOGIE

Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
10

2.
-

3.
-

CELKEM
10

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání, obsahového okruhu
Biologické a ekologické vzdělávání a zahrnuje průřezové téma Člověk a životní prostředí.
Cílem předmětu je naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském
životě. Předmět dává žákům potřebné vědomosti a dovednosti k zajištění trvale udržitelného
rozvoje. Vede žáky k efektivní práci s informacemi, tj.
k jejich vyhledávání, interpretaci a
vyhodnocování. Motivuje žáky k získání pozitivního postoje k přírodě a k celoživotnímu
vzdělávání
v přírodovědné oblasti.
Charakteristika učiva
Učivo na odborné škole se orientuje na tematické celky zaměřené na základy ekologie,
problematiku člověka a životního prostředí. Důraz je kladen především na tematický celek
dopadů antropogenní činnosti na životní prostředí, krajinu a pochopení jednání v souladu se
strategií trvale udržitelného rozvoje při nakládání s přírodními zdroji a souvislostmi v
biosféře.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ chápali význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednali v duchu
udržitelného rozvoje
‒ uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování
ochrany života a zdraví ostatních
‒ respektovali principy udržitelného rozvoje a osvojili si základní principy šetrného a
odpovědného přístupu k životnímu prostředí
‒ hledali možnosti řešení globálních i lokálních problémů Země
‒ dokázali využít informace k poznávání okolního světa
‒ uvědomovali si význam zdravého životního stylu
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ získává informace z masmédií, internetu
‒ řeší praktické otázky z oblasti ekologie
‒ vypracovává zprávy, referáty, projekt na dané téma s následnou diskusí
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metody vyučování:
‒ výklad, diskuse, samostatná i skupinová práce, řešení praktických úloh, práce s
učebnicí, časopisy, práce s odbornými texty, s internetem, odborné exkurze, projekt
‒ fixace: opakování a procvičování, diskuse, zpětná vazba rozborem prací
Učební pomůcky
‒ didaktické pomůcky
‒ videa
‒ CD ROM
‒ odborné časopisy
‒ internet
Hodnocení žáků
Žáci budou hodnoceni na základě ústního zkoušení a kontrolních písemných testů zaměřených
k aktuálně probíranému učivu. Při hodnocení se klade důraz na hloubku porozumění učivu,
schopnost aplikovat poznatky v praxi, aktivní přístup k vyučování.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje
‒ umí systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i životě
Personální a sociální kompetence
‒ spolupracuje s ostatními lidmi
‒ je připraven/a vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě
‒ uvědomuje si význam zdravého životního stylu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
‒ uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupuje k získaným informacím
Kompetence k řešení problémů
‒ porozumí zadání úkolu, získá informace potřebné k řešení problému a navrhne způsob
řešení
‒ využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných
‒ vede konstruktivní dialog, formuluje a obhajuje své názory a postoje, adekvátně
reaguje na projevy druhých lidí
Matematická a finanční gramotnost
‒ aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů
‒ rozumí matematicky vyjádřeným informacím
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i veřejném zájmu
‒ chápe význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného
rozvoje, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při
zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
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mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty informační a komunikační technologie
a občanská nauka a zahrnuje průřezové téma Člověk a životní prostředí
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem, internetem dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
‒ samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování
2. Člověk a životní prostředí
‒ současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí
(klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých
hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví) (tematický celek
Organismy a prostředí v 1. ročníku)
‒ možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v
daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické,
informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, principy
udržitelnosti rozvoje) (tematický celek Ochrana životního prostředí v 1. ročníku)
‒ biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických podmínkách
života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, o
struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody a krajiny)
(tematický celek Organismy a prostředí v 1. ročníku)
‒ pochopení souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi
lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy
‒ porozumění souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními
aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji
‒ respektování principů udržitelného rozvoje
‒ získání přehledu o způsobech ochrany přírody, o používání technologických,
ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
‒ pochopení vlastní odpovědnosti za své jednání a snaha aktivně se podílet na řešení
environmentálních problémů
‒ osvojení základních principů šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí
v osobním a profesním jednání
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.
‒ zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možný vliv na životní prostředí, sociální dopady
‒ nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a
s ohledem na životní prostředí

107

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most

ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Základy biologie
‒ charakterizuje názory na vznik a
‒ vznik a vývoj života na Zemi
vývoj života na Zemi
‒ vlastnosti živých soustav
‒ vyjádří vlastními slovy základní
‒ typy buněk
vlastnosti živých soustav
‒ rozmanitosti organismů a jejich
‒ popíše buňku jako základní stavební a
charakteristika
funkční jednotku života
‒ dědičnost a proměnlivost
‒ vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a
‒ biologie člověka
eukaryotickou buňkou
‒ zdraví a nemoc
‒ charakterizuje rostlinou a živočišnou
‒ rizikové faktory
buňku a uvede rozdíly
‒ zásady jednání v situacích osobního
‒ uvede základní skupiny organismů a
ohrožení a za mimořádných událostí
porovná je
‒ objasní význam genetiky
‒ popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánových soustav
‒ vysvětlí význam zdravé výživy a
uvede principy zdravého životního
stylu
‒ uvede příklady bakteriálních,
virových a jiných onemocnění a
možnosti prevence
‒ kriticky posoudí mediální informace
týkající se péče o zdraví
‒ definuje ekologickou valenci,
Organismy a prostředí
vysvětlí pojem bioindikátor
a
‒ ekologická valence
uvede příklady na vybraných
‒ abiotické faktory prostředí
organismech
‒ koloběh biogenních prvků
‒ charakterizuje abiotické faktory
‒ biotické faktory prostředí
prostředí, popíše jejich vliv na
‒ biomy
organismy (sluneční záření, teplota,
‒ člověk a životní prostředí
atmosféra, půda, voda)
a uvede
‒ doprava a průmysl
příklady adaptací organismů na tyto
‒ klimatické změny
podmínky
‒ vysvětlí koloběhy základních
biogenních prvků v přírodě
‒ popíše znaky a vlastnosti populace,
uvede příklady vzájemných vztahů
mezi organismy a populacemi
‒ definuje společenstvo, popíše
základní typy, vývoj, strukturu
společenstva a faktory, které ji v dané
lokalitě ovlivňují
‒ charakterizuje ekosystém a uvede
příklady potravních řetězců, koloběhu
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‒
‒
‒

‒
‒

‒
‒

‒
‒

‒

‒

‒
‒

živin a toku energie v ekosystémech
porovná různé biomy, zhodnotí jejich
význam a uvede nejznámější zástupce
flóry a fauny
popíše základní postoje člověka
k přírodě a jejich důsledky od historie
po současnost
zhodnotí environmentální aspekty
silniční, železniční, říční a letecké
dopravy z hlediska jejich dopadu na
životní prostředí
zhodnotí environmentální aspekty
průmyslové výroby z hlediska jejich
dopadu na životní prostředí
vysvětlí podstatu klimatických změn,
skleníkového efektu
a uvede
jejich důsledky pro životní prostředí i
pro člověka
definuje udržitelný rozvoj a vysvětlí
Ochrana životního prostředí
jeho základní principy
‒ udržitelný rozvoj
popíše hlavní znečišťující látky
‒ ekologické problémy znečišťování
v atmosféře, v půdě a ve vodě a
prostředí
navrhne příklady opatření
‒ odpady
k minimalizaci jejich negativního
‒ energetická a surovinová základna
působení
‒ ochrana přírody a biodiverzity
uvede příklady civilizačních chorob
spojených se znečišťováním prostředí
a možné ochrany před nimi
objasní problémy odpadového
hospodářství, uvede největší
producenty odpadů a navrhne
konkrétní opatření a činnosti vedoucí
ke snižování jejich produkce
popíše přírodní surovinové a
energetické zdroje a uvede příklady
praktického využití alternativních a
obnovitelných zdrojů energie a
příklady činností, kterými lze snížit
čerpání neobnovitelných zdrojů
energie a surovin
charakterizuje základní formy a
principy ochrany přírody v ČR a
uvede příklady chráněných území a
chráněných organismů v ČR
popíše legislativní, ekonomické a
informační nástroje společnosti na
ochranu životního prostředí
objasní souvislosti mezi růstem lidské
populace s vymíráním určitých druhů
organismů
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‒ na zvoleném konkrétním příkladu (z
oboru vzdělávání) navrhne řešení
vybraného environmentálního
problému
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

MATEMATIKA
1.
20

2.
20

3.
30

CELKEM
70

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu zahrnuje vzdělávací oblast Matematické vzdělávání, obsahový okruh
Matematické vzdělávání. Kromě funkce všeobecně vzdělávací plní i funkci průpravnou pro
odbornou složku vzdělávání. Obecným cílem předmětu je výchova přemýšlivého člověka,
který bude umět matematiku používat v různých životních situacích (pro potřeby zvoleného
oboru v odborné složce vzdělávání i v zaměstnání, pro další studium – především
ekonomického zaměření, osobní život, volný čas apod.). Významně se podílí na rozvoji
intelektových schopností, tj. abstraktního myšlení, vytváření úsudků a řešení problémů.
Charakteristika učiva
Učivo je koncipováno tak, aby odpovídalo požadavkům na člověka se středním vzděláním
s maturitní zkouškou. Přispívá také k prohloubení finanční gramotnosti žáků. Učivo je
rozděleno do tematických celků s vzestupnou tendencí obtížnosti.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ získali pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace
‒ dokázali využít matematické poznatky a postupy v odborných předmětech vzdělávání
i v praktickém životě při řešení běžných situací vyžadujících aplikaci matematických
poznatků
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ využívá matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, tzn. při řešení
běžných situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatky o geometrických
útvarech
‒ aplikuje matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání
‒ matematizuje reálné situace, pracuje s matematickým modelem a vyhodnocuje
výsledek řešení vzhledem k realitě
‒ zkoumá a řeší problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení
‒ čte s porozuměním matematický text, vyhodnocuje informace získané z různých
zdrojů – grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřuje
‒ používá pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací pomůcky
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metody vyučování:
‒ výklad, diskuse, samostatná i skupinová práce, řešení praktických úloh
‒ fixace: opakování a procvičování, diskuse, zpětná vazba rozborem prací
Učební pomůcky
‒ učebnice: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Matematika
- přehled středoškolského učiva
‒ matematické tabulky
‒ kalkulátor
‒ rýsovací pomůcky
Hodnocení žáků
Žáci budou hodnoceni na základě ústního zkoušení a kontrolních písemných testů zaměřených
k aktuálně probíranému učivu. Při hodnocení se klade důraz na hloubku porozumění učivu,
schopnost aplikovat poznatky v praxi, aktivní přístup k vyučování.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje
‒ umí systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i životě
Personální a sociální kompetence
‒ spolupracuje s ostatními lidmi
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
Kompetence k řešení problémů
‒ zvolí optimální postup řešení, zdůvodní jej a vysvětlí postup řešení jiným lidem,
vyhodnotí výsledek
‒ využívá zkušeností a vědomostí dříve nabytých
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi
Matematická a finanční gramotnost
‒ aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích
včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělání
‒ rozumí matematicky vyjádřeným informacím
‒ umí interpretovat statistické a ekonomické údaje
‒ zvládá řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, je finančně gramotný
‒ orientuje se v problematice peněz a cen, je schopen/schopna vést pracovní, rodinný i
osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i v zájmu ostatních
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty český jazyk, ekonomika podniku,
účetnictví, občanská nauka, informační a komunikační technologie
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Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem, internetem dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
‒ samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování
‒ aktivní užívání veškerých dostupných technologií a jejich využívání k potřebám
současného i budoucího vzdělávání
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ provádí aritmetické operace
v množině reálných čísel
‒ používá absolutní hodnotu, zapíše a
znázorní interval, provádí operace
s intervaly (sjednocení, průnik)
‒ provádí operace s mnohočleny,
lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny,
upravuje číselné výrazy
‒ řeší lineární a kvadratické rovnice a
jejich soustavy, lineární a
kvadratické nerovnice
‒ používá ekvivalentní a neekvivalentní
úpravy
‒ aplikuje funkční vztahy při řešení
goniometrických, exponenciálních a
logaritmických rovnic
‒ načrtne grafy jednotlivých funkcí a
určí jejich vlastnosti
‒ aplikuje poznatky o funkcích při
řešení praktických úloh

Číslo a proměnná
‒ číselné obory – reálná čísla a jejich
vlastnosti
‒ absolutní hodnota reálného čísla,
interval
‒ výrazy s proměnnými
‒ mocniny s celým a racionálním
exponentem, odmocniny

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

2. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ aplikuje poznatky o funkcích a
aritmetické a geometrické
posloupnosti při řešení praktických
úloh
‒ řeší úlohy na polohové a metrické
vlastnosti rovinných útvarů
‒ užívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků v početních i
konstrukčních úlohách
‒ určí povrch a objem základních těles
s využitím funkčních vztahů a
trigonometrie

Funkce a její průběh
‒ funkce exponenciální, logaritmická a
goniometrické funkce
‒ aritmetická a geometrická
posloupnost, finanční matematika
Geometrie
‒ rovinné útvary
‒ shodnost a podobnost trojúhelníků
‒ shodná zobrazení, stejnolehlost
‒ množiny bodů dané vlastnosti
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3. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Geometrie
‒ provádí operace s vektory, řeší
‒ vektory
analyticky polohové a metrické
‒ přímka a její analytické vyjádření
vztahy bodů a přímek, užívá různá
analytická vyjádření přímky
‒ využívá vztahy pro počet variací,
Práce s daty, kombinatorika a
permutací a kombinací bez opakování pravděpodobnost
‒ určí pravděpodobnost náhodného jevu
kombinatorickým postupem
‒ čte, vyhodnotí a sestaví tabulky,
diagramy a grafy se statistickými
údaji
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV
PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních
hodin

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
1.

2.

3.

CELKEM

10

10

10

30

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích a zahrnuje průřezové téma Informační a komunikační technologie. Cílem
vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení,
používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních
a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat
s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a
komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích představuje práce s výpočetní technikou. Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích je dále vhodně rozšiřováno dle aktuálních vzdělávacích potřeb,
jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních
technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
Charakteristika učiva
Učivo je dělené na tematické celky, které žáky seznámí s hardwarem i softwarem a s využitím
moderních komunikačních technologií. Postupně se žák seznámí s typickým aplikačním
vybavením - s textovým editorem, tabulkovým procesorem, programem na tvorbu prezentací
a s dalšími obvyklými aplikacemi. Nezanedbatelná část výuky je věnována práci s internetem
jako komunikačním kanálem a zdrojem informací. Velký důraz je kladen na schopnost
posuzovat validitu informací na internetu. Protože práce s prostředky informačních a
komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku
vzdělávání, ale také patří ke všeobecnému vzdělávání moderního člověka, navazuje předmět
na všechny oblasti vzdělávání.
Oblast vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích svým obsahem a rozsahem
splňuje požadavky (základní úrovně) systému ECDL:
Modul 1: Základní pojmy informačních technologií
Modul 2 : Práce s počítačem a správa souborů
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Modul 3: Textové editory
Modul 4: Tabulkové procesory
Modul 5: Databáze/ systémy pro úschovu dat
Modul 6: Prezentace
Modul 7: Služby informačních sítí
Žáci budou seznámeni s možností získat certifikát ECDL a vedeni k jeho získání.
Absolvování testů je dobrovolné.

Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ získali pozitivní postoj k prostředkům informačních a komunikačních technologií
‒ dokázali využít práci s běžným aplikačním vybavením a internetem v běžných
situacích osobního i pracovního života
‒ pracovali internetem jako s běžným informačním zdrojem a komunikačním nástrojem
‒ získali motivaci k aktivnímu pracovnímu životu
‒ v případě zájmu získali certifikát ECDL
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ pracuje s typickým programovým vybavením
‒ aplikuje informační a komunikační technologie v běžných situacích pracovního i
osobního života
‒ využívá ICT znalosti a dovednosti při práci s informacemi v prostředí internetu a
posuzuje jejich validitu
‒ v případě zájmu získá certifikát ECDL
metody vyučování:
‒ metody slovního projevu v kombinaci s metodou nácviku: výklad, popis, diskuse,
demonstrace na audiovizuální technice, práce s odborným textem, dále samostatné
práce, cvičení, souhrnné práce, testy s použitím počítače
‒ fixace: praktické opakování a procvičování učiva, diskuse, zpětná vazba rozborem
prací
Učební pomůcky
‒ počítač, audiovizuální technika
‒ odborný text, odborné publikace, informace na internetu
Hodnocení žáků
Žáci budou hodnoceni na základě praktických dílčích i souhrnných zkoušení a zpracování
samostatných prací.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti
‒ využívá ke svému učení internet
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
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technologií
‒ rozvíjí práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
‒ využívá vhodné prostředky online a offline komunikace
‒ získává informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovává
‒ uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupuje k získaným informacím
mezipředmětové vztahy: učivo plní průpravnou a podpůrnou funkci pro všechny předměty
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ komunikace
2. Člověk a životní prostředí
‒ získávání informací z internetu a zodpovědnost při práci s informacemi
3. Informační a komunikační technologie
‒ základní pojmy informačních technologií (tematický celek Práce s počítačem,
operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle v 1. ročníku)
‒ práce s počítačem a správa souborů (tematický celek Práce s počítačem, operační
systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle v 1. ročníku)
‒ textové editory (tematický celek Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením v 2. ročníku)
‒ tabulkové procesory (tematický celek Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením v 2. ročníku)
‒ databáze /systémy pro úschovu dat (tematický celek Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením ve 2. ročníku)
‒ prezentace (tematický celek Práce se standardním aplikačním programovým
vybavením ve 2. ročníku)
‒ služby informačních sítí (tematický celek Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunikační a přenosové možnosti internetu
a tematický celek
Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet ve 3. ročníku)
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn.
‒ osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
displeji apod.), rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopni
zajistit odstranění závad a možných rizik
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Práce s počítačem, operační systém,
‒ používá počítač a jeho periferie
soubory, adresářová struktura, souhrnné
(obsluhuje je, detekuje chyby,
cíle
vyměňuje spotřební materiál)
‒ hardware, software, osobní počítač,
principy fungování, části, periferie
‒ popíše možnosti a výhody, ale i rizika
(zabezpečení dat před zneužitím,
‒ základní a aplikační programové
ochrana dat před zničením,
vybavení
porušování autorských práv) a
‒ operační systém, jeho nastavení
omezení (zejména technických a
‒ data, soubor, složka, souborový
technologických) spojené
manažer
s používáním výpočetní techniky
‒ komprese dat
‒ aplikuje výše uvedené - zejména
‒ prostředky zabezpečení dat před
aktivně využívá prostředky
zneužitím a ochrany dat před
zabezpečení dat před zneužitím a
zničením
ochrany dat před zničením
‒ ochrana autorských práv
‒ pracuje s prostředky správy
‒ algoritmizace
operačního systému, na základní
‒ nápověda, manuál
úrovni konfiguruje operační systém,
nastavuje jeho uživatelské prostředí
‒ orientuje se v běžném systému struktuře dat a možnostech jejich
uložení, orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a
rozpoznává základní typy souborů a
pracuje s nimi
‒ ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení
konkrétních úloh (dekompozice úlohy
na jednotlivé elementárnější činnosti
za použití přiměřené míry abstrakce)
‒ využívá nápovědy a manuálu pro
práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
‒ učí se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu
a
nápovědy, rozpoznává a využívá
analogií ve funkcích a ve způsobu
ovládání různých aplikací
‒ vybere a použije vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
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2. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Práce
se
standardním
aplikačním
‒ vytváří, upravuje a uchovává
programovým vybavením
strukturované textové dokumenty
‒ textový procesor
(ovládá typografická pravidla,
‒ tabulkový procesor
formátování, práci se šablonami,
‒ grafika (rastrová, vektorová, formáty,
styly, objekty, hromadnou
komprese, základy práce v SW
korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
nástrojích)
makra)
‒ databáze
‒ běžně pracuje s tabulkovým
‒ software pro tvorbu prezentací
procesorem (editace, matematické
‒ spolupráce částí balíku kancelářského
operace, vestavěné a vlastní funkce,
software (sdílení
a výměna
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba
dat, import a export dat...)
grafu, databáze, kontingenční tabulky
‒ základy tvorby maker a jejich použití
a grafy, příprava pro tisk, tisk)
‒ další aplikační programové vybavení
‒ užívá základní typy grafických
formátů, volí odpovídající
programové vybavení pro práci s nimi
a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje
‒ 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.)
‒ ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba
sestav, příprava pro tisk, tisk)
‒ používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem,
dále pracuje zejména s aplikacemi
tvořícími tzv. kancelářský SW jako
celek)
‒ pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
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3. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
A KOMPETENCE
Žák/žákyně:

TEMATICKÝ CELEK

‒ vysvětlí specifika práce v síti (včetně
rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky
‒ komunikuje elektronickou poštou,
zašle přílohy, či naopak je přijme a
následně otevře
‒ využívá další funkce poštovního
klienta (organizování, plánování ...)
‒ pracuje s dalšími běžnými prostředky
online a offline komunikace a
výměny dat
‒ 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, vyhledá je,
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
vyhledávání a využití
‒ vysvětlí 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
‒ orientuje se v běžných i odborně
graficky ztvárněných informacích
(schématech, grafech apod.)

Práce v lokální síti, elektronická
komunikace, komunikační
a přenosové možnosti Internetu
‒ počítačová síť, server, pracovní
stanice
‒ připojení k síti a její nastavení
‒ specifika práce v síti, sdílení
dokumentů a prostředků
‒ e-mail, organizace času a plánování,
chat, messenger, videokonference,
telefonie, FTP
Informační zdroje, celosvětová počítačová
síť Internet
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV PŘEDMĚTU

EKONOMIKA PODNIKU

Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
20

2.
20

3.
20

CELKEM
60

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Ekonomika podniku je osový ekonomický předmět, jehož obsah vychází ze vzdělávací oblasti
Odborné vzdělávání, odborného obsahového okruhu Ekonomika a právo. Cílem předmětu je
umožnit žákům orientaci v ekonomických jevech, rozvíjet dále jejich ekonomické myšlení,
prohlubovat znalosti v oblasti obchodně ekonomických aktivit a logicky aplikovat získané
znalosti z mikroekonomie do makroekonomie. Žáci získávají předpoklady pro rozvíjení
vlastních podnikatelských aktivit v souladu s etikou podnikání.
Charakteristika učiva
Učivo v 1. ročníku se zaměřuje na tematické celky, které vymezují základní ekonomické
pojmy, objasňují podstatu tržní ekonomiky a fungování tržních zákonů, charakterizuje
národní hospodářství a makroekonomické ukazatele – HDP, nezaměstnanost, inflaci,
zadluženost státu, platební bilanci, specifikuje vliv EU na NH, seznámí s hospodářskou
politikou státu, jejími cíli a nástroji rozlišuje pojmy podnik, podnikatel, podnikání a jednotlivé
právní formy podnikání. Ve 2. ročníku se učivo zaměřuje na základní podnikové činnosti,
zejména na hlavní činnost podniku a její zabezpečení dlouhodobým a oběžným majetkem a
lidskými zdroji, dále na hospodaření podniku. Žáci se rovněž seznámí se zásadami
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ve 3. ročníku se žáci seznámí s daňovou soustavou
ČR, mzdovou problematikou, strukturu a nástroji finančního trhu, jednotlivými institucemi,
které na finančním trhu působí a na závěr se žáci seznámí s problematikou mezinárodního
obchodu a organizacemi, které ovlivňují mezinárodní ekonomiku. Okruh je úzce propojen se
standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ dokázali využít ekonomické informace k řízení podnikových úseků a dovedli
vyhodnotit výsledky hospodaření
‒ osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a to i v rámci EU
‒ chovali se a jednali hospodárně
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ procvičuje ekonomické pojmy skupinově formou diskuse a prostřednictvím odborných
publikací, vyjadřuje své názory a úvahy na daná ekonomická témata
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‒ provádí výpočty
‒ vypracovává zprávy a referáty na dané téma s následnou diskusí
‒ připravuje aktuality z aktuálního ekonomického dění u nás i ve světě
metody vyučování:
‒ výklad, samostatná individuální práce, řešení praktických úloh, práce s učebnicí,
časopisy, odbornými texty, internetem, odborné exkurze
‒ v rámci tohoto předmětu žáci povinně absolvují v průběhu studia odbornou praxi
v různých firmách a institucích regionu v délce 2 týdnů
‒ fixace: ústní opakování a procvičování, diskuse, zpětná vazba rozborem prací
Učební pomůcky
‒ učebnice, sbírky příkladů, testů, ekonomických výpočtů a projektů
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ denní tisk, odborné časopisy
‒ odborné publikace – zákony, vyhlášky, nařízení
‒ DVD
‒ dataprojektor
‒ internet
Hodnocení žáků
Žáci budou hodnoceni na základě písemného a ústního zkoušení. Při hodnocení se sleduje
odborná správnost a schopnost uvádět učivo do souvislostí s ostatními předměty. Kromě
odborných znalostí se hodnotí forma vyjadřování, vystupování a aktivita žáků při vyučování.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
‒ vyhledává a využívá dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
‒ má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ je připraven přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se
vzdělávat

‒ má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru

‒ rozumí podstatě a principům podnikání
‒ má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání.
Personální a sociální kompetence
‒ adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
Kompetence k řešení problémů
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi
‒ určí příčiny problému a získá informace potřebné k jeho řešení
‒ využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve
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Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných
Matematická a finanční gramotnost
‒ zvládá řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, je finančně gramotný
‒ aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů
‒ rozumí matematicky vyjádřeným informacím
‒ umí interpretovat statistické a ekonomické údaje
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty matematika, účetnictví, management,
marketing, praktické podnikatelské činnosti, právo, občanská nauka, informační a
komunikační technologie, podnikatelská administrativa, okruh je úzce propojen se standardem
finanční gramotnosti pro střední vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ ČR, Evropa a soudobý svět z hlediska studovaného oboru (tematické celky Podnikání
v 1. ročníku a Světová ekonomika ve 3. ročníku)
‒ vhodná míra sebevědomí, odpovědnost, sociální cítění, schopnost zdravého úsudku a
rozhodování
‒ orientace v citlivých a problematických otázkách soudobého světa, vyjádření vlastního
postoje a názoru a jejich obhájení
‒ orientace v informacích získaných z masmédií, v jejich rozdílné informační hodnotě
2. Člověk a životní prostředí
‒ znalost svého okolí, orientace v problémech regionálního i globálního charakteru
‒ přehled o používání ekonomických nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
‒ porozumění souvislostem mezi enviromentálními, ekonomickými a sociálními aspekty
ve vztahu k udržitelnému rozvoji
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem, internetem dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
‒ samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování
‒ aktivní užívání veškerých dostupných technologií a jejich využívání k potřebám
současného i budoucího vzdělávání
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět základní podnikové činnosti, tzn.:
‒ charakterizovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení
těchto jevů na fungování podniku
‒ orientovat se v soustavě daní
‒ orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn.:
‒ chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.:
‒ chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
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jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.:
‒ efektivně hospodařit s finančními prostředky
‒ chápat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské
ohodnocení
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy
‒ na příkladu popíše fungování tržního
mechanismu
‒ posoudí vliv ceny na nabídku a
poptávku
‒ vyjádří formou grafu určení
rovnovážné ceny
‒ stanoví cenu jako součet nákladů,
zisku a DPH a vysvětlí, jak se liší
podle zákazníků, místa a období
‒ rozpozná běžné cenové triky a
klamavé nabídky
‒ dokumentuje rozmanitost a vývoj
potřeb v současné společnosti
‒ orientuje se v souvislostech životní
úrovně a životního prostředí
v současné tržní ekonomice
‒ aktivně se účastní diskuse o
hospodaření a jeho efektivnosti
‒ uvede příklady podniků ve vybraných
odvětvích národního hospodářství
‒ srovná úlohu velkých a malých
podniků v ekonomice státu
‒ porovná hodnoty ukazatelů produktu
celkem na 1 obyvatele
‒ vysvětlí hodnotu ukazatelů národního
hospodářství
‒ vysvětlí vývoj, příčiny, druhy a
důsledky nezaměstnanosti
a
úlohu státu
‒ vysvětlí podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci obyvatel
a na příkladu ukáže, jak se bránit
jejím nepříznivým důsledkům
‒ vysvětlí význam platební bilance a
charakterizuje její jednotlivé složky
‒ porovná obchodní a platební bilanci
‒ na příkladech vysvětlí příjmy a
výdaje státního rozpočtu
‒ popíše jednotlivé funkce státu a jejich
vliv na podnikání subjektů národního
hospodářství

Podstata a fungování tržní ekonomiky
‒ potřeby, statky, služby, spotřeba,
životní úroveň, vzácnost
‒ výroba, výrobní faktory, hospodářský
proces, reprodukce
‒ trh a jeho členění, tržní subjekty
‒ nabídka a poptávka, faktory
ovlivňující nabídku a poptávku,
elasticita
‒ tržní rovnováha, vztah mezi nabídkou
a poptávkou
‒ tržní mechanismus
‒ konkurence, hospodářská soutěž
‒ zboží, cena, peníze

Národní hospodářství
‒ struktura národního hospodářství
‒ vývoj národního hospodářství
‒ subjekty ekonomiky a jejich úloha
‒ činitelé ovlivňující úroveň národního
hospodářství
‒ hrubý domácí produkt,
nezaměstnanost,
‒ inflace, platební bilance
‒ státní rozpočet

Hospodářská politika
‒ funkce státu a jeho nástroje
‒ subjekty hospodářské politiky
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‒ vysvětlí, co je podstatou fiskální
politiky a kdo ji provádí
‒ definuje rozdíl mezi fiskální a
rozpočtovou politikou
‒ vysvětlí pojem fiskální expanze
(fiskální restrikce), a kdy se
provádí
‒ popíše rozpočtovou soustavu ČR
‒ definuje rozdíl mezi veřejným a
státním rozpočtem
‒ vyjmenuje, které orgány jsou
odpovědné za průběh a kontrolu
v rámci rozpočtové soustavy
‒ vysvětlí základní pojmy z oblasti
podnikání
‒ vytvoří jednoduchý podnikatelský
záměr a zakladatelský rozpočet
‒ rozliší právní formy podnikání a
charakterizuje jejich základní znaky
‒ posoudí vhodné právní formy
podnikání pro obor
‒ orientuje se v Živnostenském zákoně
a Obchodním zákoníku
‒ definuje základní druhy živností a
porovná je
‒ popíše podmínky provozování
živnosti, potřebné doklady a postup
ohlášení živnosti
‒ popíše druhy obchodních společnosti
a další formy podnikání
‒ charakterizuje základní povinnosti
podnikatele vůči státu
– registrace
– daňové odvody
– daňové přiznání
‒ porovná výhody, nevýhody a rizika
podnikání a zaměstnání
‒ vysvětlí vzájemné vztahy podniku
s ostatními organizacemi (banka,
státní instituce)
‒ orientuje se ve způsobech založení
podniku a ukončení podnikání

‒ fiskální politika státu – definice,
hlavní rysy
‒ fiskální expanze a fiskální restrikce
‒ monetární politika státu – centrální
banka a její nástroje
‒ důchodová a cenová politika státu
‒ zahraničně obchodní politika státu

Podnikání
‒ podnik, podnikání, podnikatel
‒ obchodní firma
‒ právní pojmy (fyzická a právnická
osoba)
‒ živnostenské podnikání
‒ právní formy podnikání
‒ živnostenský a obchodní rejstřík
‒ založení, vznik, zrušení a zánik
podniku
‒ podnikatelský záměr
‒ okolí podniku (banky, pojišťovny,
obce, města, regiony, finanční úřad,
úřad práce)
‒ podnikání v rámci EU
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2. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ na příkladech charakterizuje obsah a
průběh příslušné hlavní činnosti
‒ orientuje se v problematice péče o
jakost
‒ posoudí ekologické souvislosti
výrobní činnosti
‒ na příkladu ukáže význam řízení
jakosti v moderním podniku
‒ na příkladu porovná úroveň
hospodaření příslušných podniků
‒ rozliší dlouhodobý a oběžný majetek
a jeho strukturu
‒ provádí běžné výpočty – odpisů,
výrobní kapacity, ukazatelů úrovně
hospodaření a komentuje výsledky
‒ vysvětlí důvody pořízení a vyřazení
dlouhodobého majetku
‒ rozliší základní dokumenty u
dlouhodobého majetku
‒ uvede opatření ke zvýšení využití
dlouhodobého majetku

Hlavní činnost podniku
‒ výroba, obchod a ostatní komerční a
veřejné služby
‒ efektivnost hlavní činnosti
‒ příprava výroby, plán výroby, průběh
výroby
‒ péče a sledování jakosti
‒ ekologické aspekty výroby
‒ náklady, výnosy, cena

‒ rozliší jednotlivé druhy oběžného
majetku a složky zásob
‒ na příkladu ukáže postup pořízení
materiálu a požadavky na jeho
skladování
‒ popíše náležitosti příjemky, výdejky a
skladní karty
‒ vypočte plánovanou spotřebu
materiálu a z bilanční rovnice stanoví
potřebu nákupu
‒ orientuje se v právní úpravě
dodavatelsko-odběratelských vztahů
(rozliší kupní smlouvu a smlouvu o
dílo občansko
a obchodně
právní)
‒ na příkladu popíše základní způsoby
získávání zaměstnanců
‒ určí kritéria pro výběr zaměstnanců
‒ charakterizuje jednotlivé metody
hodnocení zaměstnanců
‒ vymezí základní oblasti péče o
zaměstnance
‒ orientuje se v zákoníku práce

Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým
majetkem
‒ majetková a kapitálová výstavba
podniku
‒ struktura majetku podniku (DM, OM)
‒ dlouhodobý majetek, členění,
opotřebení, účetní a daňové odpisy,
kapacita
‒ pořízení, oceňování, evidence a
vyřazení dlouhodobého majetku
‒ hospodaření s dlouhodobým
majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem
‒ oběžný majetek, zásoby
‒ pořízení, oceňování, evidence a
skladování zásob
‒ plán zásob a řízení zásob
‒ optimalizace zásob a zajištění potřeby
nákupu
‒ dodavatelsko – odběratelské vztahy
‒ logistika

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji, pracovněprávní vztahy
‒ zjištění potřeby zaměstnanců
‒ získávání a výběr zaměstnanců
‒ hodnocení zaměstnanců
‒ péče o zaměstnance
‒ vznik a zánik pracovního poměru
‒ práva a povinnosti zaměstnance a
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‒ rozliší způsoby ukončení pracovního
poměru
‒ určí náležitosti v pracovní smlouvě
‒ vysvětlí funkci odborů a kolektivní
smlouvy
‒ vysvětlí základní úkoly a povinnosti
organizace při zajišťování BOZP
‒ zdůvodní úlohu státního odborného
dozoru nad bezpečností práce
‒ uvede příklady bezpečnostních rizik a
nejčastější příčiny úrazů a jejich
prevenci
‒ uvede povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
‒ porovná princip hospodaření podniku
a neziskové organizace
‒ na příkladech rozliší jednotlivé druhy
nákladů a výnosů
‒ vypočte podle kalkulačního vzorce
celkové náklady a cenu výrobku
‒ vypočte a pojmenuje základní
ukazatele efektivnosti
a
rentability a komentuje výsledky
‒ rozliší zdroje vlastní a cizí,
krátkodobé a dlouhodobé

zaměstnavatele v pracovním poměru
‒ postavení odborů, kolektivní smlouva
‒ bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence

Hospodaření podniku
‒ náklady – členění, možnosti
snižování, manažerské pojetí nákladů
‒ výnosy – členění, možnosti zvyšování
‒ výsledek hospodaření – formy a
složky rozdělení zisku, ztráta
‒ úroveň hospodaření podniku
‒ zdroje financování podniku

3. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ charakterizuje jednotlivé přímé a
nepřímé daně
‒ vymezí základní daňové pojmy pro
uvedené daně (předmět daně,
poplatník, plátce, zdaňovací období,
základ daně, sazba daně)
‒ vypočítá daň z příjmu fyzických osob
(právnických osob)
a vyhotoví
daňové přiznání k dani z příjmu
fyzických osob (právnických osob)
‒ stanoví zálohy na daň z příjmů a
termíny jejich splatnosti
‒ orientuje se ve vztazích mezi plátci a
neplátci DPH
‒ vymezí náležitosti daňových dokladů
‒ vypočítá daň na vstupu, na výstupu a
výslednou daňovou povinnost
(nadměrný odpočet)

Daňová soustava
‒ druhy daní
‒ daň z přidané hodnoty
‒ spotřební daň
‒ daň z příjmů fyzický osob
‒ daň z příjmů právnických
‒ silniční daň
‒ daň z nemovitosti
‒ daň dědická, darovací a z převodu
nemovitostí
‒ správa daní, daňové přiznání
‒ zákon o správě daní a poplatků
(registrace, placení)
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‒ stanoví zálohy na silniční daň a
termíny jejich splatnosti
‒ vypočítá silniční daň a vyhotoví
daňové přiznání k silniční dani
‒ vypočítá využitelný časový fond
‒ vyjmenuje způsoby vzniku a zániku
pracovního poměru
‒ orientuje se v zákonné úpravě
mzdových předpisů
‒ vypočte základní mzdu, pobídkové
složky mzdy, náhrady mezd,
superhrubou mzdu
‒ vyčíslí zdravotní a sociální pojištění,
zdanitelnou mzdu, čistou mzdu,
částku k výplatě
‒ vysvětlí účel zdravotního a sociálního
pojištění
‒ vypočítá výši zdravotního a
sociálního pojištění
‒ odliší pracovní smlouvy a dohody o
pracích konaných mimo pracovní
poměr z hlediska odměny, pojištění a
daně z příjmů
‒ vysvětlí funkci a historický vývoj
peněz a jejich formy
‒ vysvětlí princip fungování finančního
trhu a popíše úlohu jednotlivých
subjektů na finančním trhu
‒ na příkladech peněžních produktů
člení finanční trh
‒ použije nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kurzovního lístku
‒ vysvětlí pojmy kurz, směnitelnost
měny a pracuje s kurzovním lístkem
‒ vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou
a RPSN a vypočítá výši úroku
z vkladu
‒ rozliší cenné papíry krátkodobé a
dlouhodobé, majetkové
a
úvěrové
‒ vysvětlí poslání centrální banky
v ekonomice
‒ rozliší aktivní, pasivní a neutrální
bankovní operace komerčních bank
‒ uvede různé druhy a formy úvěrů a
vhodnost jejich použití
‒ uvede odlišnosti burzy a RM systému
‒ vybere nejvýhodnější pojistný
produkt na své potřeby

Mzdy, zdravotní a sociální pojištění
‒ pracovní poměr
‒ nároky a povinnosti vyplývající
z pracovního poměru
‒ mzdová soustava, složky mzdy,
mzdové předpisy, právní úprava mzdy
a platu
‒ základní formy mezd
‒ pobídkové složky mzdy
‒ daně z příjmů
‒ sociální zabezpečení
‒ zdravotní pojištění
‒ výpočet hrubé, superhrubé, čisté
mzdy a částky k výplatě

Finanční trh
‒ peníze a jejich formy
‒ finanční trh a kritéria investora
‒ platební styk v národní a zahraniční
měně
‒ peněžní a kapitálový trh
‒ cenné papíry, jejich druhy a
obchodování s nimi
‒ role centrální banky
‒ činnosti komerčních bank
‒ úrok a úroková sazba
‒ burzy, RM systém
‒ investiční a podílové fondy
‒ penzijní fondy
‒ stavební spořitelny
‒ pojišťovny – činnosti, formy pojištění
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‒ provede jednoduché srovnání
výhodnosti peněžních produktů
‒ uvede možnosti uložení a vypůjčení
peněz
‒ na příkladech ukáže výhodnost
Světová ekonomika
mezinárodního obchodu, absolutní a
‒ mezinárodní obchod
komparativní výhody
‒ restrikce v mezinárodním obchodě
‒ posoudí dopad restriktivních opatření
‒ Evropská unie, vztah EU – Česká
na mezinárodní obchod
republika
‒ popíše strukturu EU, aplikuje
‒ další organizace ovlivňující
poznatky o společném trhu
a
mezinárodní ekonomiku
uvede typické příklady
‒ mezinárodní obchod v daném
‒ uvede příklady organizací
zaměření
ovlivňujících mezinárodní ekonomiku
(Světová banka, WTO, Mezinárodní
měnový fond, OECD, OPEC )
‒ vyjmenuje nejvýznamnější podniky
operující na mezinárodním poli
v daném zaměření
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

MANAGEMENT
1.
10

2.
-

3.
-

CELKEM
10

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Odborné vzdělávání, odborného obsahového
okruhu Ekonomika a právo. Cílem předmětu je umožnit žákům prohlubovat znalosti v oblasti
obchodně ekonomických aktivit a logicky aplikovat získané znalosti z teorie do praxe a dále
rozvíjet jejich ekonomické myšlení. Žáci si osvojí základy managementu a seznámí se s
manažerskými funkcemi. Žáci tak získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských
aktivit.
Charakteristika učiva
Učivo se zaměřuje na jednotlivé nástroje managementu, jeho historii, vývoj a základní pojmy,
dále potom na manažery, jejich vlastnosti, dovednosti, styly řízení a především na jejich
funkce, které ve firmě vykonávají, a to konkrétně na plánování, organizování, personalistiku,
vedení, kontrolu, komunikaci a rozhodování.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ chápali všechny manažerské funkce jako provázaný celek a uměli použít získané
dovednosti při řízení menší skupiny zaměstnanců
‒ měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení
‒ jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ získává informace z masmédií, internetu, jiných zdrojů textového a ikonického
charakteru
‒ řeší praktické otázky a příklady z oblasti managementu
‒ vypracovává zprávy a referáty na dané téma s následnou diskusí
metody vyučování:
‒ výklad, samostatná individuální práce, řešení praktických úloh, práce s učebnicí,
časopisy, odbornými texty, internetem, odborné exkurze
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací a, ústní opakování a procvičování na praktických
příkladech, diskuse
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Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ příklady z managementu a marketingu
‒ odborné publikace
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ noviny, časopisy
‒ DVD
‒ dataprojektor
‒ internet
Hodnocení žáků
‒ písemné testy, seminární práce, ústní zkoušení, samostatně i týmově zpracovávané
domácí úkoly
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ aplikují získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě
‒ ovládají různé metody učení
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ jednají aktivně při hledání zaměstnání a mají odpovědný postoj k vlastní profesní
kariéře
‒ mají přehled o zdrojích informací o poradenských službách týkajících se vzdělávání a
trhu práce
Personální a sociální kompetence
‒ spolupracují s ostatními lidmi a usilují o integritu a prosperitu pracovního týmu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ využívají vhodné prostředky online a offline komunikace
‒ pracují s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
Kompetence k řešení problémů
‒ uplatňují při řešení problémů různé metody myšlení
‒ spolupracují při řešení problémů s jinými lidmi
Komunikativní kompetence
‒ zaznamenávají písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
‒ vyjadřují se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných
Matematická a finanční gramotnost
‒ aplikují matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů
‒ rozumí matematicky vyjádřeným informacím
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ uvědomují si odpovědnost za vlastní život
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty matematika, dějepis, účetnictví,
ekonomika podniku, právo, občanská nauka, informační a komunikační technologie,
praktické podnikatelské činnosti a podnikatelská administrativa
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Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ jednání s lidmi, diskuse o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledání
kompromisních řešení
‒ schopnost odolávat myšlenkové manipulaci
‒ výcvik v komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů (tematický celek Komunikace v 1.
ročníku)
2. Člověk a životní prostředí
‒ pochopení vlastní odpovědnosti za své jednání a snaha aktivně se podílet na řešení
environmentálních problémů
‒ osvojení základních principů šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání.
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem, internetem
‒ samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování
‒ aktivní užívání veškerých dostupných technologií a jejich využívání k potřebám
současného i budoucího vzdělávání
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět základní podnikové činnosti, tzn.:
‒ orientovat se v problematice managementu a osvojit si základní manažerské
dovednosti
‒ orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
‒ vést jednání s obchodními partnery
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn.
‒ znát systém péče o zdraví pracujících
usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.:
‒ chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.
‒ zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk,
vliv na životní prostředí, sociální dopady
‒ chápat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské
ohodnocení
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ popíše podstatu a vývoj
managementu
‒ rozliší základní školy managementu
a jejich vliv na současné přístupy k
managementu
‒ charakterizuje jednotlivé části
procesu řízení a jejich funkci
‒ porovná úrovně řízení a jejich úlohu
‒ charakterizuje osobnost manažera
podle stylu řízení a úrovně řízení
‒ uvede vhodné vlastnosti, schopnosti
a předpoklady manažera pro řídící
práci
‒ vyjmenuje sekvenční a průběžné
manažerské funkce
‒ vysvětlí rozdíl mezi sekvenčními a
průběžnými manažerskými funkcemi
‒ definuje podstatu a význam plánů při
řízení podniku
‒ charakterizuje jednotlivé druhy
plánů, a to z hlediska časového a
z hlediska úrovně rozhodovacího
procesu
‒ vytyčí cíle firmy a navrhne způsob,
jak daného cíle dosáhnout
‒ provede jednoduché propočty při
sestavení plánu a při kontrole jeho
plnění
‒ zpracuje jednoduchou analýzu
konkurenční pozice firmy metodou
SWOT
‒ zpracuje jednoduchou strategii
výrobkového portfolia firmy
metodou BCG
‒ vysvětlí význam manažerské funkce
organizování na řízení podniku
‒ popíše organizační strukturu podniku
‒ rozliší organizační struktury
z různých hledisek
‒ navrhne vhodnou organizační
strukturu pro zadaný podnik
‒ popíše faktory ovlivňující volbu
organizační struktury

Management
‒ historie, vývoj a význam
managementu
‒ manažer
‒ role manažera – styl řízení, úroveň
řízení
‒ sekvenční funkce manažera
‒ průběžné funkce manažera

Plánování
‒ podstata a význam plánování
‒ strategické plánování
‒ operativní plánování
‒ taktické plánování

Organizování
‒ podstata a funkce organizování
‒ organizační struktury
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‒ zhodnotí výhody a nevýhody
jednotlivých organizačních struktur
‒ rozliší jednotlivé personální činnosti
‒ na příkladu popíše základní způsoby
získávání zaměstnanců
‒ určí kritéria pro výběr zaměstnanců a
uvede jednotlivé způsoby výběru
zaměstnanců
‒ charakterizuje jednotlivé metody
hodnocení zaměstnanců
‒ vymezí jednotlivé systémy
odměňování na základě hodnocení
zaměstnance
‒ navrhne vhodné způsoby dalšího
vzdělávání zaměstnanců daného
podniku
‒ vysvětlí význam zvyšování
kvalifikace a potřebu rekvalifikace
‒ charakterizuje význam motivace a
vedení v podniku
‒ porovná základní styly vedení a určí
jejich vhodnost pro jednotlivé úrovně
řízení
‒ vyjmenuje nástroje motivace a
zhodnotí vhodnost a účinnost
motivačních nástrojů
‒ uvede vnitřní a vnější kritéria
ovlivňující motivaci
‒ orientuje se v základních zásadách
motivace
‒ rozliší motivaci a stimulaci
‒ aplikuje na konkrétních příkladech
teorii XY a Maslowovu teorii
‒ charakterizuje význam a podstatu
kontroly v podniku
‒ vyjmenuje jednotlivé fáze
kontrolního procesu
‒ na vzorovém příkladu provede
kontrolní činnosti a navrhne případná
opatření
‒ člení kontrolu podle více hledisek a
přiřadí vhodné příklady
v
podniku
‒ vysvětlí rozdíl mezi pojmy kontrola,
controlling a audit
‒ vysvětlí význam komunikace pro
úspěšné vedení firmy
‒ popíše komunikační schéma a uvede
komunikační šumy na straně

Personální management
‒ personální činnosti
‒ personální plánování
‒ získávání a výběr zaměstnanců
‒ hodnocení a odměňování
zaměstnanců
‒ organizace dalšího vzdělávání
zaměstnanců
‒ zabezpečení pracovních podmínek a
sociální péče

Vedení a motivace
‒ význam vedení
‒ styly vedení
‒ motivace a motivační nástroje
‒ stimulace
‒ teorie motivace

Kontrola
‒ význam kontroly
‒ fáze kontrolního procesu
‒ druhy a formy kontroly
‒ klasifikace kontroly podle úrovně
řízení
‒ vývoj kontroly
‒ kontrola, controlling, audit

Komunikace
‒ komunikační schéma
‒ formy komunikace
‒ nedostatky v komunikaci
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‒ komunikační kanály

odesílatele, příjemce a při přenosu
‒ zvolí vhodnou formu komunikace
‒ uplatňuje prostředky verbální a
nonverbální komunikace
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

MARKETING
1.
10

2.
10

3.
-

CELKEM
20

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Odborné vzdělávání, odborného obsahového
okruhu Ekonomika a právo. Cílem předmětu je umožnit žákům prohlubovat si znalosti v
oblasti obchodně ekonomických aktivit a logicky aplikovat získané znalosti z teorie do praxe
a déle rozvíjet jejich ekonomické myšlení. Žáci by měli marketing chápat jako konkrétní
filozofii podnikání orientovanou na trh. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit.
Charakteristika učiva
Učivo se v 1. ročníku zaměřuje na základní pojmy z oblasti marketingu, historii marketingu
dle vývoje jednotlivých podnikatelských koncepcí, východiska marketingového systému
řízení, marketingové plánování, marketingové strategie a na získávání informací pro
marketing prostřednictvím marketingového výzkumu. Ve 2. ročníku se žáci seznamují s
jednotlivými prvky marketingového mixu – výrobek a výrobková politika, cena a cenová
politika, distribuce a distribuční politika a marketingová komunikace a propagace.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ chápali marketing jako jeden z nejdůležitějších nástrojů firemní strategie, který vytváří
optimální most mezi zájmy firmy a zájmy zákazníků
‒ byli schopni dívat se kriticky na výsledky své práce
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ získává informace z masmédií, internetu, jiných zdrojů textového a ikonického
charakteru
‒ řeší praktické otázky a příklady z oblasti marketingu
‒ vypracovává zprávy a referáty na dané téma s následnou diskusí
‒ zpracovává a hodnotí marketingový výzkum
metody vyučování:
‒ výklad, samostatná individuální práce, řešení praktických úloh, práce s učebnicí,
časopisy, práce s odbornými texty, s internetem, exkurze
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, ústní opakování a procvičování, diskuse
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Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ příklady z marketingu
‒ odborné publikace
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ noviny, časopisy
‒ DVD
‒ dataprojektor
‒ internet
Hodnocení žáků
‒ písemné testy, seminární práce, ústní zkoušení, samostatně i týmově zpracovávané
domácí úkoly

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje
‒ získává, zpracovává a osvojuje si nové znalosti a dovednosti

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ má přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a
trhu práce
‒ je připraven/a přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se
vzdělávat
Personální a sociální kompetence
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi
‒ je připraven/a vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si
význam zdravého životního stylu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
‒ rozvíjí práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně
nových aplikací
Kompetence k řešení problémů
‒ určí příčiny problému, získá informace potřebné k jeho řešení, navrhne způsob řešení,
popř. varianty řešení, zváží možné pozitivní i negativní dopady, využívá zkušeností a
vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
‒ vhodně se prezentuje
‒ zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty
Matematická a finanční gramotnost
‒ aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů
‒ rozumí matematicky vyjádřeným informacím
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu
‒ váží si kulturních hodnot a tradic vlastního národa
139

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most

mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty matematika, dějepis, účetnictví,
management, právo, občanská nauka, informační a komunikační technologie, praktické
podnikatelské činnosti a podnikatelská administrativa
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ jednání s lidmi, diskuse o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledání
kompromisních řešení
‒ mediální gramotnost žáků
2. Člověk a životní prostředí
‒ základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a
profesním jednání
3. Informační a komunikační technologie
‒ aktivní užívání veškerých dostupných technologií a jejich využívání k potřebám
současného i budoucího vzdělávání
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět základní podnikové činnosti, tzn.:
‒ charakterizovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení
těchto jevů na fungování podniku
‒ provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat
‒ zvolit a použít efektivní marketingovou strategii
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn.
‒ chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.:
‒ chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
‒ zohledňovat požadavky zákazníka
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.
‒ 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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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Marketing a prodejní činnost podniku
‒ vysvětlí rozdíl mezi pojmy
‒ základní úloha a funkce marketingu
marketing, prodej a reklama
‒ historie marketingu, podnikatelské
‒ vysvětlí vztah marketingu a prodeje
koncepce
‒ vysvětlí jednotlivé složky
‒ marketingový mix
marketingového mixu
‒ postavení marketingu
‒ vysvětlí a na praktických příkladech
‒ průběh prodejní činnosti
aplikuje podnikatelské koncepce
‒ realizace dodávky
‒ zhodnotí význam marketingu pro
‒ druhy prodeje
firmu a pro spotřebitele
‒ na příkladu charakterizuje postup při
realizaci dodávky, pracuje
s příslušnými doklady
‒ na příkladu vysvětlí druhy prodeje a
jejich použití v závislosti na
prodávané komoditě nebo službě
‒ charakterizuje pojmy trh, tržní
Marketing a trh
ekonomika, směna
‒ podstata trhu
‒ graficky znázorní a vysvětlí nabídku,
‒ nabídka, poptávka a tržní rovnováha
poptávku a tržní rovnováhu
‒ konkurence
‒ odliší konkurenční prostředí od
‒ typy, druhy a směry marketingu
nedokonalostí na trhu
‒ primární a sekundární informace
‒ hodnotí existenci monopolů a
‒ vnější a vnitřní zdroje informací
státních zásahů do trhu
‒ segmentace trhu
‒ vysvětlí rozdíl mezi diferenciovaným
a nediferenciovaným marketingem
‒ charakterizuje jednotlivé druhy a
směry marketingu a odvodí je od
konkrétních příkladů
‒ pracuje s vnějšími a vnitřními zdroji
informací a odliší primární a
sekundární informace
‒ vysvětlí podstatu a význam
segmentace trhu pro marketingové
řízení firmy a vyhodnotí výhody i
rizika
‒ popíše a vyhodnotí vlivy působící na Marketingové prostředí
firmu
‒ mikroprostředí
‒ odliší marketingové makroprostředí a
‒ makroprostředí
mikroprostředí
‒ charakterizuje jednotlivé oblasti
makroprostředí
i
mikroprostředí
‒ vysvětlí na příkladech vliv prostředí
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

na marketingové rozhodování
posoudí kvalitu mikroprostředí
pomocí SWOT analýzy
charakterizuje podstatu
marketingového řízení
rozliší poslání, cíle a vize firmy
uvede příklady silných a slabých
stránek podniku
na příkladech aplikuje znalosti
marketingového prostředí do SWOT
analýzy
rozliší typy výrobků z hlediska jejich
umístění na trhu a jejich růstu
pomocí BCG analýzy
vysvětlí význam informací pro
firemní řízení
vyjmenuje složky marketingového
informačního systému
popíše fáze marketingového
výzkumu
rozliší kvantitativní a kvalitativní
techniky marketingového výzkumu
porovná výhody a nevýhody
jednotlivých technik zjišťování
informací
sestaví jednoduchý dotazník
provede sám/sama nebo ve skupině
jednoduchý průzkum trhu

Marketingový systém řízení
‒ poslání, vize a cíle firmy
‒ marketingové plánování
‒ marketingové strategie
‒ marketingová situační analýza

Marketingový výzkum a informace
‒ marketingový informační systém
‒ význam a podstata marketingového
výzkumu
‒ fáze marketingového výzkumu
‒ techniky marketingového výzkumu
‒ dotazník

2. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ charakterizuje výrobek a rozliší
výrobek podle různých kritérií
‒ vysvětlí komplexní pojetí výrobku
‒ orientuje se v obchodním sortimentu
‒ rozliší jednotlivé druhy značek
výrobku
‒ orientuje se v problematice
ochranných známek
‒ vysvětlí důležitost obalu pro nákupní
rozhodování
‒ popíše a na praktických příkladech
vyhodnotí jednotlivé fáze ve vývoji
výrobku
‒ na příkladech aplikuje poznatky o
nástrojích marketingu - výběr

Výrobek a výrobková politika
‒ charakteristika a členění výrobků
‒ výrobní a obchodní sortiment
‒ komplexní výrobek
‒ obal a značka výrobku
‒ ochranná známka
‒ vývoj výrobku
‒ životní cyklus výrobku
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‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

vhodného výrobku, životní cyklus
porovná cenu z pozice firmy i
Cena a cenová politika
spotřebitele
‒ charakteristika a druhy ceny
vypočítá cenu jako součet nákladů,
‒ cenové cíle
zisku a daně
‒ metody stanovení ceny
orientuje se v cílech stanovování ceny
‒ cenové strategie
vysvětlí cenovou elasticitu poptávky
na příkladech aplikuje poznatky o
nástrojích marketingu - stanoví cenu
více metodami a vysvětlí, jak se cena
liší podle kvality, zákazníků, místa
prodeje a období
na praktických příkladech popíše
cenovou kalkulaci
rozpozná běžné cenové triky a
klamavé nabídky
charakterizuje cenové strategie
vysvětlí význam distribuce
Distribuce a distribuční politika
‒ charakteristika a členění distribučních
popíše jednotlivé distribuční cesty
cest
navrhne vhodnou distribuční cestu
‒ velkoobchod
pro určitý produkt
‒ maloobchod
vysvětlí význam velkoobchodní
činnosti
‒ maloobchodní mix
rozliší jednotlivé typy
‒ obchodní triky
velkoobchodních jednotek
na příkladu zvolí vhodný způsob
odbytu
porovná základní a doplňkové formy
prodeje a formy maloobchodních
jednotek
analyzuje současnou situaci
maloobchodní sítě
orientuje se v současné obchodní síti
České republiky
rozpozná obchodní triky
charakterizuje význam propagace pro Marketingová komunikace, propagace
úspěšné vedení firmy
‒ propagace a propagační mix
popíše model marketingové
‒ propagační strategie
komunikace
‒ marketingová komunikace
charakterizuje jednotlivé složky
‒ podpora prodeje
propagačního mixu a aplikuje je na
‒ osobní prodej
praktických příkladech
‒ public relations
zvolí vhodný způsob propagace
‒ direct marketing
výrobku
‒ reklama
uplatní prostředky verbální a
nonverbální komunikace
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

PRÁVO

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
10

2.
20

3.
20

CELKEM
50

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání, odborného obsahového
okruhu Ekonomika a právo. Cílem předmětu je v návaznosti na společenskovědní vzdělávání
přiblížit žákům právní řád a systém práva v České republice, získat všeobecný přehled
z jednotlivých právních odvětví, a dále potom získat dovednosti a znalosti potřebné pro
praktický život a pro jejich následné využití ve vlastním podnikaní s důrazem na živnostenské
podnikání.
Charakteristika učiva
Učivo prohlubuje právní vědomí žáků a učí je využívat získané poznatky při řešení
konkrétních úkolů. Výuka je koncipována podle jednotlivých právních odvětví s důrazem na
osvojení základních právních pojmů a získání orientace v oblasti ústavního, občanského,
obchodního, živnostenského, rodinného, trestního a správního práva. Nezbytnou podporou
tohoto předmětu jsou odborné obsahové okruhy Účetnictví a daně a Písemná a ústní
komunikace.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ orientovali se v našem právním systému a právním řádu
‒ vážili si demokracie
‒ zajímali se o společenské dění v České republice i ve světě
‒ kriticky přistupovali k realitě
‒ jednali odpovědně a iniciativně, a to nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu
‒ osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit, a to i v rámci EU
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ správně užívá základní pojmy jednotlivých právních odvětví
‒ pracuje s právními normami v tištěné i elektronické podobě
‒ získává informace z internetu, masmédií
‒ řeší praktické právní otázky ze života společnosti
‒ diskutuje na téma praktických právních otázek ze života společnosti
‒ vypracovává zprávy a referáty na dané téma s následnou diskusí
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‒ vyhotovuje jednoduché (základní) právní písemnosti a podklady
‒ provádí praktické výpočty na dané zadání
metody vyučování:
‒ výklad, řízený rozhovor, diskuse, samostatná práce ve dvojicích i menších skupinách,
samostatná individuální práce, řešení praktických úloh, práce s učebnicí, práce s
odbornými texty a s právními normami v tištěné i elektronické podobě, s internetem
‒ fixace: ústní opakování a procvičování, praktické procvičení při vyhotovování
jednoduchých (základních) právních písemností a podkladů, provádění výpočtů,
zpětná vazba rozborem prací
Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ příklady z právní praxe
‒ právní normy v tištěné i elektronické podobě
‒ denní tisk
‒ odborné časopisy
‒ dataprojektor
‒ DVD
‒ internet
Hodnocení žáků
‒ ústní zkoušení, písemné testy, řešení praktických úloh, samostatně i týmově
zpracovávané domácí úkoly, referáty
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
‒ vyhledává a využívá dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ je připraven přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se
vzdělávat
‒ má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
‒ rozumí podstatě a principům podnikání
‒ má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
Personální a sociální kompetence
‒ adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
Kompetence k řešení problémů
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi
‒ určí příčiny problému a získá informace potřebné k jeho řešení
‒ využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
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psaných
Matematická a finanční gramotnost
‒ zvládá řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, je finančně gramotný
‒ aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty matematika, dějepis, účetnictví,
management, marketing, ekonomika podniku, občanská nauka, informační a komunikační
technologie, praktické podnikatelské činnosti a podnikatelská administrativa
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ ČR, Evropa a soudobý svět z hlediska studovaného oboru (tematický celek Evropská
integrace a evropské právo ve 3. ročníku)
‒ soužití v multikulturní společnosti
‒ masová média a rozvíjení mediální gramotnosti žáků
2. Člověk a životní prostředí
‒ respektování principů udržitelného rozvoje
‒ přehled o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění
udržitelného rozvoje
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem, internetem
‒ aktivní užívání veškerých dostupných technologií a jejich využívání k potřebám
současného i budoucího vzdělávání
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět administrativní činnosti, tzn.:
‒ vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky
‒ pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti
provádět základní podnikové činnosti, tzn.:
‒ charakterizovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení
těchto jevů na fungování podniku
‒ orientovat se v soustavě daní
‒ orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn.
‒ chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.:
‒ chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.
‒ efektivně hospodařit s finančními prostředky
‒ chápat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské
ohodnocení
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Základní právní pojmy
‒ orientuje se v našem právním řádu
‒ právo, právní rád, právní síla právních
předpisů
‒ vysvětlí podstatu právního státu a
uvede příklady protiprávního jednání
‒ zákonnost a právní vědomí
‒ správně určí platnost, účinnost a
‒ prameny práva
působnost právních předpisů
‒ právo veřejné a soukromé
‒ vysvětlí rozdíl mezi právem
‒ právní normy jako součást soustavy
objektivním a subjektivním, právem
společenských norem
a jejich
veřejným a soukromým
členění
‒ rozliší právní předpisy podle síly
‒ právní předpisy - platnost, účinnost,
‒ vysvětlí, jak vznikají právní vztahy
působnost, novelizace
a
publikace
‒ uvede příklady právních vztahů a
rozhodných právních skutečností
‒ systém práva
‒ objasní, k čemu slouží systém práva
‒ právní vztahy a právní skutečnosti
‒ charakterizuje nejdůležitější právní
‒ právní úkony
odvětví a vysvětlí, jaké právní vztahy
‒ právní odvětví
upravují
‒ promlčení a prekluze
‒ přiřadí k právním odvětvím právní
‒ praktický příklad
předpisy
‒ vyhotoví jednoduché právní
písemnosti a podklady
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
‒ orientuje se v právních pramenech a
Ústavní právo
normách ústavního práva
‒ pojem a prameny ústavního práva
‒ vysvětlí rozdíl mezi mocí
‒ Ústava České republiky
zákonodárnou, výkonnou a soudní,
‒ základní ustanovení
rozdělení jejich kompetencí
‒ moc zákonodárná, legislativní proces
‒ popíše legislativní činnost parlamentu
‒ moc výkonná
‒ vyjmenuje a na praktických
‒ moc soudní
příkladech vysvětlí základní práva a
‒ Nejvyšší kontrolní úřad, Česká
svobody občanů České republiky
národní banka
‒ aplikuje teoretické poznatky
‒ Listina základních práv a svobod
v praktickém příkladu
‒ praktický příklad
‒ správně užívá základní pojmy
Občanské právo hmotné
občanského práva
‒ pojem, systém a prameny občanského
práva
‒ charakterizuje občanskoprávní
vztahy
‒ věcná práva (vlastnictví, podílové
spoluvlastnictví, společné jmění
‒ popíše základy věcných práv a
manželů)
závazkového práva
‒ právo duševního vlastnictví
‒ vysvětlí zásady odpovědnosti za
vady, škodu a bezdůvodného
‒ právo autorské
obohacení na příkladech z praxe
‒ závazkové právo
‒ pracuje s občanským zákoníkem
‒ pojmenované druhy smluv
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‒ vyhotoví smlouvu kupní o koupi věci
movité
‒ vyhotoví smlouvu o smlouvě
budoucí k prodeji nemovitosti
‒ vyhotoví smlouvu o dílo
‒ vyhotoví smlouvu o nájmu bytových
a nebytových prostor
‒ vyhotoví závěť vlastnoručně
napsanou či nenapsanou vlastní
rukou pro jednoho či více dědiců
‒ vypočítá dědické podíly při dědění ze
zákona
‒ popíše svá práva a povinnosti z
hlediska ochrany osobnosti
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu

‒ odpovědnost za vady, škodu a
bezdůvodné obohacení
‒ právo dědické
‒ ochrana osobnosti
‒ praktický příklad

2. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Obchodní právo
‒ správně užívá základní pojmy
‒ pojem a základní prameny
obchodního práva
obchodního práva
‒ pracuje s obchodním zákoníkem
‒ podnikání, podnikatel, podnikatelské
subjekty
‒ charakterizuje jednotlivé obchodní
společnosti, vysvětlí rozdíl mezi
‒ obchodní společnosti, družstvo, státní
osobními a kapitálovými
a jiné organizace
společnostmi
‒ obchodní rejstřík
‒ charakterizuje družstvo, státní a jiné
‒ hospodářská soutěž a nekalá soutěž
organizace
‒ obchodní závazkové vztahy
‒ v obchodním rejstříku vyhledá výpis
‒ typy obchodních smluv
konkrétní obchodní společnosti
‒ praktický příklad
‒ vypracuje jednoduchou
zakladatelskou listinu či společenskou
smlouvu
‒ z praktického života uvede příklady
nekalé soutěže
‒ vyjmenuje náležitosti kupní smlouvy
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
‒ správně užívá základní pojmy
Rodinné právo
rodinného práva
‒ pojem, zásady a prameny rodinného
práva
‒ pracuje se zákonem o rodině
‒ manželství
‒ definuje podmínky uzavření
manželství
‒ svatba s cizincem, podmínky
v ostatních státech EU
‒ vyplní dotazník k uzavření manželství
a uvede, které přílohy musí
‒ registrované partnerství
obsahovat
‒ úprava poměrů nezletilých dětí
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‒ objasní základní práva a povinnosti
‒ určení rodičovství
manželů
‒ osvojení
‒ objasní způsoby zániku manželství
‒ pěstounská péče
‒ napíše návrh na zahájení řízení o
‒ vyživovací povinnost
rozvodu manželství
‒ sociálněprávní ochrana dětí
‒ charakterizuje právní úpravu poměrů
‒ praktický příklad
nezletilých dětí
‒ na praktických příkladech objasní
problematiku ústavní péče,
poručenství, osvojení a pěstounské
péče
‒ vysvětlí problematiku určení
rodičovství
‒ vysvětlí problematiku vzájemné
vyživovací povinnosti
‒ vyjmenuje orgány sociálněprávní
ochrany dětí a jejich pravomoci
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
‒ správně užívá základní pojmy
Pracovní právo
pracovního práva
‒ pojem a prameny pracovního práva
‒ pracuje se zákoníkem práce
‒ osoby v evidenci úřadu práce
‒ definuje náležitosti pracovní smlouvy
‒ účastníci pracovněprávních vztahů
‒ uvede rozdíl mezi pracovní smlouvou
‒ vznik, změna, zánik pracovního
a prací na základě dohod o
poměru, náležitosti pracovní smlouvy
provedení práce a pracovní činnosti
‒ zaměstnávání zdravotně postižených
občanů
‒ vypracuje pracovní smlouvu, dohodu
o pracovní činnosti
a dohodu
‒ osobní spis, pracovní posudky,
o provedení práce
potvrzení o zaměstnání, odstupné
‒ popíše obsah osobního spisu
‒ pracovní doba, dovolená
‒ vysvětlí všechny možnosti, které
‒ plat, mzda, náhrada mzdy
vedou k ukončení pracovního poměru
‒ práce konané mimo pracovní poměr
‒ vypracuje výpověď, dohodu o
‒ odpovědnost za škodu
ukončení pracovního poměru,
‒ odbory, kolektivní vyjednávání
okamžité ukončení pracovního
‒ praktický příklad
poměru, ukončení pracovního poměru
ve zkušební době
‒ uvede délku pracovní doby a délku
odpočinku včetně mladistvých
zaměstnanců
‒ vyjmenuje druhy dovolené
‒ objasní pojmy srážky ze mzdy,
minimální mzda, druhy mzdy,
příplatky ke mzdě
‒ orientuje se v základních druzích
odpovědnosti za škodu
‒ vysvětlí úlohu odborových organizací
a kolektivních smluv
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
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‒ správně užívá základní pojmy
občanského práva procesního
‒ popíše průběh občanského soudního
řízení
‒ vysvětlí funkci správního soudnictví
‒ popíše podstatu exekučního řízení a
konkurzu
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu

‒ popíše předmět a systém správního
práva a jeho vztah k dalším právním
odvětvím
‒ správně užívá základní pojmy
správního práva
‒ vyjmenuje základními prameny a
normy správního práva
‒ charakterizuje druhy správního
trestání a postup v přestupkovém a
správním řízení, administrativně je
zpracuje
‒ vysvětlí podstatu a systém záruk
zákonnosti ve veřejné správě
‒ vyhotoví schéma územněsprávního
členění České republiky
‒ pracuje se zdroji právních informací
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu

Občanské právo procesní (občanské
soudní řízení, civilní proces)
‒ pojem a prameny občanského
soudního řízení
‒ funkční příslušnost soudů a obsazení
soudu
‒ účastníci řízení a osoby zúčastněné na
řízení
‒ advokáti, notáři, státní zastupitelství
‒ průběh občanského soudního řízení
‒ správní soudnictví
‒ soudní exekutoři, insolvenční řízení,
alternativní řešení sporů
‒ praktický příklad
Správní právo
‒ systém správního práva, jeho vztah
k dalším právním odvětvím
‒ základní prameny a normy českého
správního práva
‒ realizace a interpretace norem
správního práva
‒ subjekty správního práva
‒ věci statusové
‒ územněsprávní členění
‒ subjekty správního práva
‒ správní trestání (přestupky a jiné
správní delikty)
‒ správní řízení
‒ praktický příklad

3. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ správně užívá základní pojmy
finančního práva
‒ objasní pojmy státní rozpočet a
rozpočtová soustava
‒ charakterizuje rozdíl mezi přímými a
nepřímými daněmi
‒ uvede základní charakteristiku
jednotlivých daní tvořících soustavu
daní
‒ rozlišuje pojmy poplatník a plátce
daně

Finanční právo
‒ pojem a systém finančního práva
‒ státní rozpočet a rozpočty územních
samosprávních celků
‒ daně, poplatky, cla
‒ měna a devizy
‒ orgány finanční správy
‒ Česká národní banka
‒ praktický příklad
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‒ orientuje se v orgánech
vykonávajících finanční správu
‒ charakterizuje postavení České
národní banky
‒ vypracuje některé typy daňového
přiznání
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
‒ správně užívá základní pojmy
Živnostenské právo
živnostenského práva
‒ pojem a prameny živnostenského
práva
‒ pracuje s živnostenským zákonem
‒ živnost, druhy živností, koncese
‒ charakterizuje jednotlivé druhy
živností a koncesi
‒ živnostník, podmínky provozování
živností
‒ vyjmenuje podmínky provozování
živností
‒ změna, přerušení a zánik
živnostenského oprávnění
‒ vyjmenuje povinnosti živnostníka
‒ ochrana spotřebitele
‒ uvede působnost při rozhodování ve
věcech živnostenského podnikání
‒ živnostenský rejstřík
‒ v živnostenském rejstříku vyhledá
‒ praktický příklad
výpis konkrétního živnostníka
‒ vyplní dílčí žádosti – o vydání
živnostenského oprávnění,
o
přerušení, ukončení živnosti,
oznámení o zahájení či ukončení
činnosti provozovny
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
‒ správně užívá základní pojmy
Trestní právo hmotné
trestního práva
‒ pojem a prameny trestního práva
‒ pracuje s trestním zákonem a trestním
‒ trestní právo hmotné
řádem
‒ trestný čin
‒ definuje pojem trestný čin
‒ pachatel trestného činu
‒ vyjmenuje důvody vylučující
‒ subjektivní stránka trestného činu
trestnost
‒ tresty a ochranná opatření
‒ charakterizuje tresty a ochranná
‒ praktický příklad
opatření
‒ uvede základní zásady trestního řízení
‒ charakterizuje stadia trestního řízení
‒ zpracuje specifika problematiky
trestního stíhání mladistvých
‒ aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
‒ správně užívá základní pojmy
Trestní právo procesní
trestního práva
‒ zásady trestního řízení
‒ charakterizuje základní zásady
‒ subjekty trestního řízení
trestního řízení
‒ stadia trestního řízení
‒ vyjmenuje a charakterizuje orgány
‒ rozhodnutí v trestním řízení
činné v trestním řízení, jejich
‒ opravné prostředky
pomocné orgány a ostatní subjekty
‒ zvláštní způsoby řízení
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

trestního řízení
charakterizuje stadia trestního řízení
rozliší pojmy rozsudek, trestní příkaz
a usnesení
vyjmenuje řádné a mimořádné
opravné prostředky
orientuje se ve zvláštních způsobech
řízení
aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu
orientuje se v nejvýznamnějších
evropských organizacích
popíše historii i současnost EU a
vysvětlí význam EU
orientuje se v základních právních
předpisech EU a členství ČR v EU
aplikuje teoretické poznatky
v praktickém příkladu

‒ praktický příklad

Evropská integrace a evropské právo
‒ Evropské společenství
‒ Evropská unie
‒ přístup k právním předpisům EU
‒ praktický příklad
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

ÚČETNICTVÍ

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
30

2.
20

3.
30

CELKEM
80

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání, odborného obsahového
okruhu Účetnictví a daně. Cílem předmětu je pochopit postatu účetnictví, jeho význam pro
řízení podniku, osvojit si vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických
informací prostřednictvím účetnictví a efektivní hospodaření s finančními prostředky. Žáci
jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
Charakteristika učiva
Učivo v 1. ročníku se zaměřuje na jednotlivé tematické celky, které vymezují základní pojmy
a techniky používané v účetnictví, účetní soustavy, podstatu a vedení účetnictví, vyhotovení
účetních a daňových dokladů, základní účtování hospodářských operací na syntetických
účtech a to z oblasti krátkodobého finančního majetku. Ve 2. ročníku se učivo zaměřuje na
oblast daní a to zejména na DPH a daň z příjmů, problematiku zásob, dlouhodobého majetku
a zúčtovacích vztahů. Ve 3. ročníku se učivo zaměřuje na strukturu a účtování nákladů a
výnosů, na výpočet hospodářského výsledku dále pak na účtování hospodářských operací na
kapitálových účtech a sestavení účetní závěrky. Dále se žáci seznámí s vedením daňové
evidence a následně hodnotí výhody a nevýhody vedení daňové evidence a účetnictví. Na
závěr se žáci naučí orientovat v problematice pojištění osob samostatně výdělečně činných.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ využívali účetnictví jako významný zdroj informací pro efektivní řízení podniku
‒ rozuměli podstatě a principům podnikání
‒ jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ řeší praktické účetní případy v konkrétní firmě
‒ účtuje hospodářské operace na syntetických účtech
‒ zpracovává účetní a daňové doklady
‒ zpracovává účetní knihy, účetní výkazy a daňová přiznání
‒ provádí inventarizaci a sestavuje účetní závěrku
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metody vyučování:
‒ výklad, samostatná práce ve dvojicích i menších skupinách, samostatná individuální
práce, řešení praktických úloh, práce s učebnicí a sbírkou příkladů, práce s odbornými
texty a s internetem
‒ fixace: ústní opakování a procvičování na konkrétních účetních příkladech, zpětná
vazba rozborem příkladů
Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ sbírka příkladů
‒ daňové zákony, zákon o účetnictví
‒ účtová osnova
‒ sbírka souvztažností
‒ učitelské příručky, metodiky a další zdroje informací vhodné k výuce
‒ DVD
‒ dataprojektor
‒ internet
Hodnocení žáků
Žáci budou hodnoceni na základě písemných testů z teorie i praktických příkladů, ústního
zkoušení a na základě samostatně i týmově zpracovaných domácích úkolech. Při hodnocení
se sleduje odborná správnost a schopnost uvádět učivo do souvislostí s ostatními předměty.
Kromě odborných znalostí se hodnotí forma vyjadřování, vystupování a aktivita žáků při
vyučování. Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k plnění studijních
povinností.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ využívá ke svému učení různé informační zdroje a dále je zpracovává
‒ umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ prezentuje sebe i svoji odbornost
Personální a sociální kompetence
‒ stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností
‒ odpovědně se podílí na realizaci společných pracovních i jiných činností
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
‒ získává informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovává
Kompetence k řešení problémů
‒ volí optimální postup řešení, zdůvodní jej a vyhodnotí výsledek
Komunikativní kompetence
‒ formuluje a obhajuje své názory a postoje ústně i písemně
Matematická a finanční gramotnost
‒ aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů
‒ je schopen vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i
závazků
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Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ jedná odpovědně, samostatně a iniciativně
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty matematika, ekonomika podniku,
management, marketing, informační a komunikační technologie, praktické podnikatelské
činnosti, právo a podnikatelská administrativa
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ ochota a schopnost celoživotně se vzdělávat
‒ odpovědnost, schopnost zdravého úsudku a rozhodnutí
‒ vyjádření vlastního postoje a názoru a jejich obhájení
‒ orientace v informacích získaných z masmédií, v jejich rozdílné informační hodnotě
2. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem, internetem
‒ samostatné vyhledávání informací, jejich třídění a vyhodnocování
‒ rozdílná věrohodnost různých informačních zdrojů
‒ využívá vhodné prostředky online a offline komunikace
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět administrativní činnosti, tzn.:
‒ manipulovat s dokumenty podle stanovených pravidel
provádět základní podnikové činnosti, tzn.:
‒ zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku
‒ evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku
‒ provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
‒ provádět základní výpočty odpisů a využívat kapacity dlouhodobého majetku
‒ provádět mzdové výpočty a vypočítat odvody sociálního a zdravotního pojištění,
zálohy na daň z příjmů
‒ vést daňovou evidenci
‒ účtovat o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku
‒ provádět účetní uzávěrku
‒ sestavovat účetní závěrku
‒ stanovovat daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.
‒ zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk
‒ efektivně hospodařit s finančními prostředky
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ charakterizuje předmět účetnictví a
vymezí základní pojmy – účetní
jednotka, účetní období
‒ charakterizuje předmět daňové
evidence, vymezí okruh osob
vedoucích daňovou evidenci
‒ vyjmenuje knihy používané pro
vedení daňové evidence
‒ vysvětlí rozdíly mezi daňovou
evidencí a účetnictvím
‒ vysvětlí, jaké informace účetnictví
poskytuje
‒ vyjmenuje uživatele účetnictví
‒ na konkrétních příkladech určí, zda
účetní jednotka vede účetnictví nebo
daňovou evidenci a zda může uplatnit
výdaje paušálem
‒ vyjádří vlastními slovy význam
účetních dokladů a jejich systém
‒ vytvoří běžně používané účetní
doklady (faktura, příjemka, výdejka,
příjmový pokladní doklad, výdajový
pokladní doklad)
‒ vysvětlí obsah účetních dokladů
‒ vystaví fakturu a pokladní doklady
‒ rozliší a charakterizuje jednotlivé
druhy majetku
‒ rozliší a charakterizuje jednotlivé
druhy zdrojů financování
‒ zařadí konkrétní formy majetku do
jednotlivých základních skupin aktiv
a pasiv
‒ rozliší aktiva a pasiva
‒ vysvětlí obsah a uspořádání
rozvahových položek
‒ přiřadí jednotlivé položky majetku do
rozvahy
‒ schematicky sestaví rozvahu
‒ vypočítá výsledek hospodaření,
sestaví výsledovku
‒ odsouhlasí výši hospodářského
výsledku mezi výsledovkou
a

Vymezení účetnictví a daňové evidence
‒ předmět a právní úprava daňové
evidence podnikatele
‒ předmět a právní úprava účetnictví
‒ historie, podstata, význam a funkce
účetnictví
‒ definice účetní jednotky
‒ praktický příklad

Účetní doklady
‒ význam a druhy dokladů
‒ charakteristika a náležitosti účetních
dokladů
‒ oběh účetních dokladů a postup při
jejich zpracování
‒ vyhotovení účetních dokladů
‒ oprava dokladů
‒ praktický příklad
Majetek podniku a zdroje financování
‒ majetek podniku a jeho formy
‒ charakteristika jednotlivých druhů
majetku
‒ zdroje financování majetku
‒ inventarizace majetku
‒ praktický příklad
Rozvaha a výsledovka
‒ rozvaha – funkce, obsah, druhy
‒ struktura rozvahy
‒ změny rozvahových položek
‒ výsledovka – funkce, obsah
‒ vztah rozvahy a výsledovky
‒ praktický příklad
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

rozvahou
sestaví počáteční rozvahu a spočítá
vlastní kapitál nebo hospodářský
výsledek minulého účetního období
z výsledovky zjistí hospodářský
výsledek běžného účetního období
do rozvahy zaznamená konkrétní
účetní případy a vysvětlí, jak tyto
změny ovlivnily rozvahu
formuluje podstatu účetnictví
vysvětlí funkce účtu, jeho formy a
druhy
popíše strukturu jednotlivých druhů
účtů
dokáže otevřít a uzavřít účty
objasní princip a strukturu účtové
osnovy
rozloží rozvahu na jednotlivé účty,
označí je a zaúčtuje počáteční stavy
účtuje jednoduché účetní příklady na
rozvahových
a
výsledkových účtech
vypočítá obrat a zjistí konečné stavy
sestaví konečnou rozvahu,
výsledovku a vypočítá hospodářský
výsledek
účtuje o pokladně na základě
příjmových a výdajových pokladních
dokladů
vyhotoví pokladní příjmové a
výdajové doklady
vede pokladní knihu
účtuje na základně bankovního
výpisu a výpisu z úvěrového účtu
účtuje o ceninách

Základy účetnictví
‒ účet – podstata, forma a druhy
‒ rozpis rozvahy do účtů
‒ základní změny na rozvahových
účtech
‒ výsledkové účty
‒ účetní případy na výsledkových účtech
‒ směrná účtová osnova, účetní rozvrh
‒ účetní zápisy a jejich druhy
‒ účtování
na
rozvahových
a
výsledkových účtech
‒ kontrola a opravy účetních zápisů
‒ praktický příklad

Peněžní prostředky
‒ příjmy a výdaje
‒ pokladna a ceniny
‒ bankovní účty
‒ úvěry
‒ praktický příklad

2. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
Daňová soustava
‒ charakterizuje jednotlivé daně
‒ daň z přidané hodnoty
‒ vymezí základní pojmy pro uvedené
‒ daň z příjmů
daně (plátce, poplatník, předmět daně,
‒ daň silniční
zdaňovací období, základ daně, sazba
‒ praktický příklad
daně)
‒ vymezí náležitosti daňových dokladů
‒ vypočítá DPH na vstupu, na výstupu
a výslednou daňovou povinnost
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

(nadměrný odpočet) a následně
zaúčtuje a provede platbu
vypočítá a zaúčtuje daň z příjmu,
silniční daň a vyhotoví daňové
přiznání k těmto daním
rozliší jednotlivé druhy zásob
vysvětlí způsoby oceňování při
pořízení a při vyskladnění zásob
účtuje pořízení materiálu a zboží
způsobem A
účtuje o zásobách vytvořených
vlastní činností
účtuje o inventarizačních rozdílech
na zásobách materiálu
účtuje o nevyfakturovaných
dodávkách a materiálu na cestě
účtuje o reklamacích
účtuje spotřebu a prodej materiálu
vystaví skladové karty, příjemku a
výdejku
vede analytickou evidenci zásob
uvede členění dlouhodobého majetku
v účetnictví
účtuje o pořízení, převzetí a odpisech
dlouhodobého majetku
zatřídí dlouhodobý hmotný majetek
do odpisových skupin podle zákona
o daních z příjmů
počítá a účtuje daňové odpisy
rovnoměrné a zrychlené
počítá oprávky a zůstatkovou cenu
dlouhodobého majetku
vyhotoví inventární kartu
dlouhodobého majetku
účtuje o vyřazení dlouhodobého
majetku
uvede přehled nejtypičtějších
pohledávek a závazků podnikatele
vyhotoví fakturu a zachytí ji v knize
vystavených faktur
likviduje přijaté faktury a zachytí je
v knize přijatých faktur
zachytí hotovostní a bezhotovostní
úhrady faktur a provede jejich
párování s fakturami
účtuje přijaté a vydané faktury a
jejich úhrady
účtuje o závazcích a pohledávkách
vůči zaměstnancům, pojišťovnám,

Zásoby
‒ členění, evidence a oceňování zásob
‒ účtování materiálu
‒ účtování zboží
‒ účtování výrobků
‒ účtování předmětů postupné spotřeby
‒ inventarizace zásob
‒ analytická evidence zásob
‒ praktický příklad

Dlouhodobý majetek
‒ členění, evidence a oceňování
dlouhodobého majetku
‒ pořizování dlouhodobého majetku
‒ odpisování dlouhodobého majetku
‒ analytický evidence dlouhodobého
majetku
‒ vyřazování dlouhodobého majetku
‒ praktický příklad

Pohledávky a závazky
‒ charakteristika a členění pohledávek a
závazků
‒ pohledávky a závazky z obchodního
styku
‒ pohledávky a závazky vůči
zaměstnancům
‒ pohledávky a závazky vůči
finančnímu úřadu, institucím
zdravotního a sociálního zabezpečení
‒ praktický příklad
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finančnímu úřadu a ostatním státním
institucím

3. ROČNÍK – 30 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ uvede členění nákladů a výnosů
podnikatele – účetní a daňový pohled
‒ účtuje o nákladech a výnosech ve
finančním účetnictví
‒ provede uzávěrku nákladových a
výnosových účtů
‒ sestaví výsledovku a vypočítá
hospodářský výsledek
‒ charakterizuje složky vlastního
kapitálu
‒ účtuje o vlastním kapitálu
individuálního podnikatele
‒ účtuje o základním kapitálu
v obchodních společnostech
‒ řeší účtování vzniku účetní jednotky,
zvýšení a snížení základního kapitálu
‒ účtuje o rezervách
‒ účtuje další dlouhodobé závazky
‒ uvede možnosti rozdělení zisku a
úhrady ztráty v obchodních
společnostech a družstvu
‒ účtuje o rozdělení zisku a úhradě
ztráty
‒ popíše jednotlivé činnosti související
s provedením inventarizace
‒ provede dokladovou inventarizaci
bankovních účtů, pohledávek a
závazků
‒ vyčíslí inventarizační rozdíly a
zaúčtuje je
‒ uzavře rozvahové a výsledkové účty
‒ transformuje hospodářský výsledek na
základ daně z příjmů a vypočítá
daň z příjmů
‒ vypočítá výsledek hospodaření,
sestaví a uzavře účet zisku
a ztrát
‒ schematicky sestaví rozvahu
‒ otevře rozvahové účty na začátku
účetního období
‒ rozliší rozdíl mezi podnikáním
fyzických a právnických osob

Náklady a výnosy
‒ charakteristika nákladů a výnosů
‒ pravidla účtování nákladů a výnosů
‒ analytická evidence nákladů a výnosů
‒ časové rozlišení nákladů a výnosů
‒ praktický příklad

Kapitálové účty
‒ charakteristika kapitálových účtů
‒ vlastní kapitál individuálního
podnikatele
‒ základní kapitál
‒ výsledek hospodaření, rozdělení
zisku, úhrada ztráty
‒ praktický příklad

Uzavření účetnictví
‒ inventarizace majetku a závazků
‒ uzávěrkové operace v účetnictví
‒ účetní závěrka – význam, druhy,
postup zpracování
‒ sestavení výkazů
‒ otevření účtů na začátku účetního
období
‒ praktický příklad

Daňová evidence
‒ podnikání fyzických osob
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‒ eviduje příjmy a výdaje
‒ daňová evidence příjmů a výdajů
‒ vede peněžní deník a knihu
‒ peněžní deník
pohledávek a závazků
‒ kniha pohledávek a závazků
‒ charakterizuje hmotný majetek
‒ hmotný majetek v daňové evidenci
v daňové evidenci
‒ inventarizace majetku a závazků
‒ popíše jednotlivé činnosti související
‒ uzávěrkové operace v daňové
s provedením inventarizace
evidenci
‒ provede dokladovou inventarizaci
‒ přehled majetku a závazků
bankovních účtů, pohledávek a
‒ účetní závěrka
závazků
‒ praktický příklad
‒ vyčíslí inventarizační rozdíly a
zaúčtuje je
‒ vypočítá daň z příjmů fyzických osob
‒ sestaví přehled majetku a závazků
v daňové evidenci
‒ uvede povinnosti podnikatele –
Zdravotní a sociální pojištění
OSVČ ve vztahu k institucím
individuálního podnikatele
zdravotního a sociálního pojištění
‒ zdravotní pojištění osob výdělečně
činných
‒ vyplní základní tiskopisy – oznámení
pojištěnce a přihlášku k důchodovému
‒ sociální pojištění osob výdělečně
pojištění
činných
‒ vymezí základní pojmy – hlavní a
‒ přehled příjmů a výdajů pro účely
vedlejší činnost, vyměřovací základ,
zdravotního a sociálního pojištění
sazby zdravotního a sociálního
‒ praktický příklad
pojištění
‒ stanoví výši měsíčních záloh na
zdravotní a sociální pojištění OSVČ
‒ vyhotoví přehled příjmů a výdajů pro
výpočet roční výše zdravotního a
sociálního pojištění OSVČ
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

PODNIKATELSKÁ
ADMINISTRATIVA

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

1.
20

2.
10

3.
10

CELKEM
40

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání, odborného obsahového
okruhu Písemná a ústní komunikace. Cílem předmětu je v 1. ročníku naučit žáky ovládat
rychle a efektivně klávesnici pomocí všech deseti prstů nejen při psaní, ale i při ovládání PC.
Žáci si osvojí práci se základními funkcemi textového editoru. Zároveň jsou vedeni k
upevňování pracovních návyků, jako jsou přesnost a pečlivost,
a seznámí se s
hygienickými a ergonomickými pravidly při práci s počítačem. Ve 2. a 3. ročníku si žáci
rozvíjejí komunikační kompetence
z oblasti písemného styku, osvojí si práci s textem v
textovém editoru, naučí se zpracovávat písemnosti z vybraných oblastí písemného styku podle
norem, osvojí si práci s elektronickými šablonami.
Charakteristika učiva
Učivo se v 1. ročníku zaměřuje na zvládnutí psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou
metodou. Žáci se učí efektivně ovládat počítač pomocí klávesnice, učí se základní editaci
textu v textovém editoru. Ve 2. a 3. ročníku se učivo zaměřuje na zpracování písemností
obchodního charakteru, písemnosti společenského styku, úřední písemnosti, personální
písemnosti a jednoduché právní písemnosti. Při rozvíjení sociálně komunikativních
kompetencí se uplatňují také psychologické aspekty a společenská etika. Důraz se klade na
vytváření dovednosti efektivně pracovat s informacemi.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ psali s přesností min. 0,8 % chyb a rychlostí 170 čistých úhozů za minutu
‒ vytvářeli písemnosti a tabulky na profesionální úrovni, tj. věcně, stylisticky, jazykově i
formálně správně
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ samostatně ovládá klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou s odpovídající
rychlostí a přesností
‒ zpracovává na počítači jednoduché tabulky
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‒ píše a stylizuje jednoduché obchodní, úřední a osobní dopisy
‒ sestavuje základní druhy písemností v normalizované úpravě
metody vyučování:
‒ výuka probíhá ve skupinách, v odborných učebnách vybavených počítači s připojením
na Internet
‒ žáci/žákyně nacvičují samostatné ovládání klávesnice pomocí výukového softwaru a
textového editoru, píší podle diktátu
‒ výklad, samostatná individuální práce, práce s učebnicí, práce s odbornými texty,
s internetem
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, procvičování
Učební pomůcky
‒ učebnice
‒ volné texty
‒ normy a sbírky zákonů
‒ pravidla českého pravopisu
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ výukový program Deseti prsty
‒ počítač
‒ dataprojektor
‒ internet
Hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni v 1. ročníku za výkon – zejména za přesnost a rychlost opisu. Je
hodnocena jejich aktivita v hodinách, motivace a přístup k zadaným úkolům. Je kladen nárok
na jejich průběžné zlepšování rychlosti a přesnosti psaní, což je zohledňováno v celkové
známce. Ve 2. ročníku jsou žáci hodnoceni za písemný projev, přičemž je kladen důraz na
pečlivost při zpracování písemností, na věcnou a formální správnost a na dodržování
jazykových a stylistických norem. U skupinové práce je hodnocena pečlivost a originalita. Při
celkové klasifikaci je významně zohledňován aktivní a samostatný přístup k výuce.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení
‒ umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ prezentuje sebe i svoji odbornost
‒ má odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře
Personální a sociální kompetence
‒ stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
‒ je připraven/a vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si
význam zdravého životního stylu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
‒ využívá vhodné prostředky online a offline komunikace
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Kompetence k řešení problémů
‒ volí prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit
‒ využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných
‒ zpracovává souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty
Matematická a finanční gramotnost
‒ rozumí matematicky vyjádřeným informacím
‒ umí interpretovat statistické a ekonomické údaje
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty český jazyk, informační a
komunikační technologie a všechny odborné předměty
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ sebevědomí, sebeodpovědnost
2. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem
‒ textové editory (všechny tematické celky v 1., 2. a 3. ročníku)
‒ tabulkové procesory (tematický celek Význam, pravidla a zpracování písemností
v podniku ve 2. ročníku)
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět administrativní činnosti, tzn.
‒ ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti
‒ vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky
‒ stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně
‒ manipulovat s dokumenty podle stanovených pravidel
provádět základní podnikové činnosti, tzn.:
‒ orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn.
‒ osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.:
‒ dodržovat stanovené normy a předpisy
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.
‒ nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na životní prostředí
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

1. ROČNÍK – 20 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ orientuje se ve funkci osobního
počítače
‒ aplikuje ergonometrické zásady
‒ definuje základní principy
desetiprstové hmatové metody
‒ používá základní příkazy při práci
s textovým editorem
‒ přesně a v přiměřené rychlosti ovládá
klávesnici PC desetiprstovou
hmatovou metodou
‒ píše podle učebnice a podle diktátu
‒ zpracuje text s využitím zvýraznění a
formátování
‒ opíše text v požadovaném čase a
s požadovanou přesností
‒ píše podle diktátu

‒ používá základní pravidla pro psaní a
formátování textu

Technika administrativy
‒ klávesnice a její druhy
‒ hmatová metoda
‒ správné sezení, držení těla, rukou a
odpočinek
‒ program Deseti prsty
‒ program Microsoft Word
Základy psaní na klávesnici ve výukovém
programu
‒ nácvik psaní malých a velkých
písmen, diakritických a
interpunkčních znamének, číslic a
značek
Zvyšování přesnosti a rychlosti psaní
‒ zvyšování přesnosti a rychlosti
různými metodami
‒ opis textu
‒ psaní podle diktátu
Úpravy textu
‒
‒
‒
‒

členění textu
zvýrazňování textu
zarovnávání textu
poznámky pod čarou

2. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ zpracuje písemnosti a tabulky a
upraví je podle normy
‒ manipuluje s písemnými a
elektronickými dokumenty podle
stanovených pravidel
‒ aplikuje základní typografická
pravidla
‒ definuje výhody a nevýhody
písemného styku
‒ sestaví poštovní adresu v souladu
s normou
‒ použije správně zkratky
akademických titulů a vědeckých

Význam, pravidla a zpracování písemností
v podniku
‒ pravidla doporučené normalizované
úpravy písemností a adres
‒ pravidla pro psaní textů - stylizace,
pravopis, překlepy
‒ druhy písemností
‒ tabulky - náležitosti, druhy a zásady
pro tvorbu tabulek
‒ poštovní adresování
‒ manipulace s dokumenty
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‒
‒
‒
‒
‒

‒

hodností
zapisuje do knihy přijaté a odeslané
pošty
orientuje se v zásadách psaní a
struktuře obchodních dopisů
aplikuje normalizovaná pravidla pro
vyhotovení obchodních dopisů a
žádosti
sestaví a napíše základní typy
obchodních dopisů
sestaví a napíše jednoduché úřední
písemnosti

samostatně stylizuje a píše osobní
dopisy zaměstnancům

‒ zpracuje na počítači poptávku,
nabídku a objednávku
‒ vyplní dodací list
‒ vystaví fakturu
‒ stylizuje a napíše reklamaci a
upomínku
‒ sestaví a napíše kupní smlouvu a
smlouvu o dílo dle obchodního
zákoníku

Obchodní dopisy
‒ struktura obchodního dopisu
‒ normalizovaná úprava obchodního
dopisu
‒ zásady stylizace obchodního dopisu
‒ psychologie obchodního dopisu
Úřední dopisy
‒ stylizace, úprava a využití úředních
dopisů
‒ dopisy občanů organizacím - žádost,
stížnost oznámení
‒ dopisy organizací jednotlivcům odpovědi na žádosti, stížnosti a
nabídky
Osobní dopisy
‒ osobní dopisy společenského styku blahopřání, soustrast, poděkování,
omluva, pozvání
‒ osobní dopisy s pracovním
zaměřením - doporučení, žádost
Písemnosti v obchodním styku
‒ písemnosti při uzavírání obchodních
smluv - poptávka, nabídka,
objednávka
‒ písemnosti při plnění obchodních
smluv - dodací list, faktura,
odvolávka, přepravní dispozice a
návěstní zásilka
‒ písemnosti při porušování obchodních
smluv - reklamace, pobídky,
upomínky
‒ kupní smlouva, smlouva o dílo a
smlouva o smlouvě budoucí

3. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ vyhotoví písemnosti používané v
personální činnosti
‒ vysvětlí podstatu a možnosti využití
Europassu
‒ sestaví a napíše vlastní
strukturovaný životopis včetně

Personální písemnosti
‒ žádost o místo
‒ strukturovaný životopis
‒ písemnosti při uzavírání a ukončování
pracovního poměru
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

průvodního dopisu
sestaví podle inzerátu žádost o místo
sestaví a napíše pracovní smlouvu a
dohodu o provedení práce
napíše žádost o ukončení pracovního
poměru dohodou
napíše výpověď z pracovního
poměru
vyhotoví jednoduché písemnosti
právního charakteru
sestaví a napíše plnou moc
vypracuje dlužní úpis
napíše potvrzenku a stvrzenku
zpracuje podání žaloby
sestaví a napíše odvolání k soudu
vypracuje příkaz ředitele dle
zadaných skutečností
vyplní formulář cestovní příkaz a
vyúčtování pracovní cesty
vypracuje pozvánku na poradu
vedoucích pracovníků
sestaví prezenční listinu
napíše stručný zápis z porady

Právní písemnosti
‒ plná moc, prokura
‒ dlužní úpis
‒ potvrzenka, stvrzenka
‒ obchodní žaloba
‒ odvolání
‒ rozhodnutí
Interní písemnosti při řízení podniku
‒ písemnosti ředitele - příkazy, směrnice,
oběžníky, pokyny
‒ zprávy, hlášení, doklady o pracovních
cestách (cestovní příkaz, vyúčtování
pracovní cesty, zpráva z pracovní
cesty)
‒ vnitřní sdělení - pozvánky, prezenční
listiny, zápisy z porad
‒ písemnosti evidenčního charakteru
‒ řízená dokumentace
vyplní trvalý příkaz k úhradě, příkaz Dokumenty při bankovním a poštovním
k úhradě a hromadný příkaz
styku
k úhradě
‒ bankovní tiskopisy
vypíše směnku
‒ platební doklady - platební příkaz,
příkaz k úhradě, příkaz k inkasu,
vyplní podací lístek
pokladní složenky, směnky a šeky
vyplní dobírkovou poštovní
‒ úvěry
poukázku
‒ poštovní tiskopisy - podací lístek,
vyplní poštovní poukázky typu A, B,
poštovní poukázka, dodejka
C, D, G, A-V
sestaví žádost o poskytnutí
bankovního úvěru
rozpozná utajované dokumenty od
Dokumenty podléhající zvláštnímu režimu
běžných
‒ utajované dokumenty
charakterizuje zvláštní skutečnosti
‒ zvláštní skutečnosti
vysvětlí význam obchodního
‒ obchodní tajemství
tajemství
‒ osobní údaje
orientuje se v problematice osobních
údajů a jejich zveřejňování
vyhledá informace v zákoně na
ochranu osobních údajů
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Název a adresa školy:
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, Dělnická 21, 434 01 Most
Název Školního vzdělávacího programu:
64-41-L/51 Podnikání
Platnost ŠVP:
Školní vzdělávací program je platný a účinný dnem 1. září 2015.

NÁZEV PŘEDMĚTU
Ročník
Počet konzultačních hodin

PRAKTICKÉ
PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
1.
-

2.
10

3.
10

CELKEM
20

POJETÍ PŘEDMĚTU
Obecné cíle předmětu
Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání, odborných obsahových
okruhů Ekonomika a právo, Účetnictví a daně a Písemná a ústní komunikace. Cílem předmětu
je umožnit žákům poznat reálné pracovní prostředí, získat konkrétnější představu o svém
oboru a požadavcích na pracovníky, učit se řešit skutečné pracovní problémy, komunikovat
s lidmi, orientovat se v konkrétních podnikových činnostech, prohlubovat znalosti z oblasti
podnikání a logicky aplikovat získané znalosti z ekonomiky podniku, účetnictví,
managementu, marketingu a práva do praxe a připravit tak žáky na rozvoj jejich
podnikatelských aktivit a orientaci ve vedení firmy.
Charakteristika učiva
Učivo se zaměřuje na systematický výcvik zejména v oblastech ekonomiky, managementu,
marketingu, účetnictví a práva. Při výuce předmětu se postupuje od jednoduchého ke
složitějšímu, žáci navazují na znalosti z teoretických předmětů, kterými jsou zejména
předměty – ekonomika podniku, právo, účetnictví, informační a komunikační technologie a
podnikatelská administrativa. Žáci si tak osvojí činnosti spojené s prací ve firmě. Získávání
praktických dovedností v linii studia není cílem, ale prostředkem ke snazšímu chápání
odborné teorie, ověřování praktických principů v oboru podnikání a uplatnění absolventů v
praxi.
Afektivní cílové dovednosti
Výuka směřuje k tomu, aby žáci/žákyně:
‒ dokázali efektivně využít ekonomické a účetní informace k řízení firmy
‒ osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a to i v rámci EU
Pojetí výuky a metody vyučování
Žák/žákyně:
‒ získává informace z internetu, jiných zdrojů textového a ikonického charakteru
‒ řeší praktické otázky ve firmě
‒ prakticky využívá teoretické poznatky získané z ostatních předmětů
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metody vyučování:
‒ výklad, samostatná individuální a týmová práce, řešení praktických úloh, práce s
odbornými texty, práce s internetem, odborné exkurze
‒ fixace: zpětná vazba rozborem prací, ústní opakování a procvičování, diskuse
Učební pomůcky
‒ sbírka ekonomických výpočtů a projektů
‒ učitelské příručky a metodiky
‒ noviny, časopisy
‒ odborné publikace – zákony, vyhlášky, nařízení
‒ účtová osnova pro podnikatele
‒ DVD
‒ dataprojektor
‒ internet
Hodnocení žáků
Žáci budou hodnoceni na základě splnění zadaných úkolů, které řeší buď samostatně nebo v
týmu. Hodnotí se především samostatnost žáků, případně jejich podíl na celkové práci týmu,
dále se kontrolují a hodnotí výstupy z jednotlivých činností, dodržování stanovených termínů,
vystupování žáků samostatně a v týmu. Hodnocení musí být průběžné a mělo by motivovat
žáky ke zlepšování jejich dovedností. Při hodnocení se sleduje odborná správnost a schopnost
uvádět učivo do souvislostí s ostatními předměty. Kromě odborných znalostí se hodnotí forma
vyjadřování, vystupování a aktivita žáků při vyučování. Při pololetní klasifikaci bude
zohledněn celkový přístup žáka k plnění povinností.
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Žák/žákyně:
Kompetence k celoživotnímu učení
‒ zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
‒ vyhledává a využívá dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání
‒ je připraven/a přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se
vzdělávat
‒ má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
‒ rozumí podstatě a principům podnikání
‒ má představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických
aspektech soukromého podnikání
Personální a sociální kompetence
‒ adaptuje se na měnící se životní a pracovní podmínky
‒ podporuje nekonfliktní soužití s druhými lidmi
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
‒ pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
Kompetence k řešení problémů
‒ spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi
‒ určí příčiny problému a získá informace potřebné k jeho řešení
‒ využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve
Komunikativní kompetence
‒ vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
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psaných
Matematická a finanční gramotnost
‒ zvládá řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se
životní situace, je finančně gramotný
‒ aplikuje matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů
Občanské kompetence a kulturní povědomí
‒ zajímá se o politické a společenské dění u nás i ve světě
mezipředmětové vztahy: učivo navazuje na předměty matematika, účetnictví, management,
marketing, právo, občanská nauka, informační
a komunikační technologie, ekonomika
podniku a podnikatelská administrativa a je úzce propojeno se standardem finanční
gramotnosti pro střední vzdělávání
Přínos předmětu k rozvoji průřezových témat
1. Člověk v demokratické společnosti
‒ kultivace dospělé osobnosti a etická výchova
‒ výcvik v komunikaci, vyjednávání, řešení konfliktů
‒ vhodná míra sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku
‒ ČR, Evropa a soudobý svět z hlediska studovaného oboru (tematický celek Prodejní
činnost podniku v 1. ročníku)
2. Člověk a životní prostředí
‒ souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
3. Informační a komunikační technologie
‒ práce s osobním počítačem
‒ aktivní užívání veškerých dostupných technologií a jejich využívání k potřebám
současného i budoucího vzdělávání
‒ služby informačních sítí (tematický celek Elektronická komunikace a komunikační
technika ve 3. ročníku)
Přínos předmětu k utváření odborných kompetencí
Žák/žákyně jsou připravováni:
provádět základní podnikové činnosti, tzn.:
‒ charakterizovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení
těchto jevů na fungování podniku
‒ orientovat se v soustavě daní
‒ orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn.
‒ chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
‒ znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
‒ být vybaven/a vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázat první pomoc sám/sama poskytnout
usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn.:
‒ chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn.
‒ efektivně hospodařit s finančními prostředky
‒ chápat význam, účel a užitečnost práce, její finanční a společenské ohodnocení
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ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ

2. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

Žák/žákyně:
‒ zpracuje jednoduchý podnikatelský
záměr a rozpočet
‒ hodnotí podnikatelská rizika
‒ vyhledá informace v živnostenském
zákoně a v obchodním zákoníku

‒ provede běžné výpočty odpisů,
kapacity a jejího využití, efektivnost
investic a komentuje výsledky
‒ vede inventární karty dlouhodobého
majetku

Podnikatelský záměr
‒ předmět činnosti
‒ výpočet potřeby finančních prostředků
a dalších zdrojů
‒ zhodnocení osobních předpokladů,
znalostí, dovedností
a
zkušeností
‒ podnikatelský rozpočet
‒ zhodnocení podnikatelského záměru
Dlouhodobý majetek, technický rozvoj
‒ dlouhodobý hmotný majetek
‒ dlouhodobý nehmotný majetek
‒ daňové odpisy
‒ technické zhodnocení dlouhodobého
majetku
Zásobování a logistika
‒ zásoby nakoupené
‒ zásoby vytvořené vlastní činností
‒ racionální zásobování
‒ plán zásobování
‒ řízení zásob
‒ logistika

‒ rozliší základní druhy oběžného
majetku
‒ na příkladu ukáže postup pořízení
materiálu
‒ vypočte plánovanou spotřebu
materiálu
‒ vypočítá ukazatele obratu zásob
‒ provede jednoduchý výběr dodavatele
‒ vystaví příjemku a výdejku
‒ na příkladech charakterizuje průběh
Výrobní činnost podniku
výrobní činnosti
‒ plán výroby
‒ na příkladu ukáže význam řízení
‒ průběh výroby
jakosti v moderním podniku
‒ jakost
‒ na typovém příkladu vypočítá úspory
‒ výrobní kapacita
z rozsahu
‒ výrobní náklady
‒ posoudí ekologické souvislosti
‒ kalkulace
výrobní činnosti
‒ objem výroby
‒ vypočte výrobní kapacitu výrobní
‒ bod zvratu
linky
‒ porovná plánované a skutečné využití
výrobní kapacity
‒ vypočte procentuální splnění plánu
‒ sestaví jednoduchou cenovou
kalkulaci u potravinářského výrobku
‒ porovná kalkulace u různých výrobců
‒ vypočítá objem výroby odpovídající
bodu zvratu
‒ vypočítá minimální výši ceny
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‒ vysvětlí základní úkoly a povinnosti
organizace při zajišťování BOZP
‒ zdůvodní úlohu státního odborného
dozoru nad bezpečností práce
‒ uvede základní bezpečnostní
požadavky při práci a dbá jejich
dodržování
‒ uvede nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci
‒ dokáže poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti
‒ uvede povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
‒ provede ve skupině nebo samostatně
jednoduchý průzkum trhu
‒ určí u konkrétních výrobků fázi jejich
životního cyklu
‒ stanoví cenu jakou součet nákladů,
zisku a DPH
‒ na příkladu ukáže rabat, obchodní
marži a stanovení prodejní ceny
výrobku
‒ na příkladu ukáže stanovení ceny
služby
‒ na příkladech objasní typické cenové
taktiky
‒ na příkladu ukáže prodejní cesty a
vysvětlí důvody použití mezičlánků
‒ vybere vhodný reklamní prostředek
pro určitý produkt
‒ na příkladu vysvětlí péči o zákazníka
‒ na příkladu charakterizuje postup při
realizaci dodávky
‒ pracuje s příslušnými doklady
‒ na příkladu vysvětlí druhy prodeje a
jejich použití v závislosti na
prodávané komoditě nebo službě
‒ na příkladu ukáže rozdíly mezi
obchodování s členskými
a
nečlenskými zeměmi EU
‒ vysvětlí zásady obchodního styku
přes internet
‒ charakterizuje platební a dodací
podmínky
‒ zhodnotí a porovná vývojové trendy
obchodu
‒ provede zatřídění zboží a jeho
identifikaci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
‒ BOZP
‒ hygiena práce
‒ požární prevence

Marketingová činnost podniku
‒ marketingový průzkum
‒ životní cyklus výrobku
‒ náklady
‒ cena výrobku či služby
‒ cenové triky
‒ distribuce
‒ reklama a propagace
‒ komunikace

Prodejní činnost podniku
‒ skladování výrobků
‒ plánování prodeje
‒ personální zajištění prodeje
‒ jednání s odběrateli
‒ expedice a fakturace
‒ evidence prodeje
‒ hodnocení prodeje
‒ obchodně technické služby
‒ podpora prodeje
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‒ vysvětlí princip fungování systému
EAN
‒ orientuje se v dopravních systémech,
přepravních prostředcích a spedici

3. ROČNÍK – 10 KONZULTAČNÍCH HODIN
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

TEMATICKÝ CELEK

A KOMPETENCE

‒ odliší typické náklady podle
Náklady a výnosy
probíraného členění
‒ náklady
‒ na příkladu ukáže náklady obětované
‒ výnosy
příležitosti a utopené náklady
‒ hospodářský výsledek
‒ na příkladu ukáže a posoudí
vzájemné souvislosti ceny, zisku a
velikost prodeje
‒ uvede příklady zvyšování výnosů
‒ vypočítá zvýšení nebo snížení výnosů
vzniklé změnou prodeje nebo ceny
‒ orientuje se ve zdrojích financování
Zdroje financování, finanční řízení
činnosti podniku
‒ krátkodobé a dlouhodobé zdroje
financování
‒ odliší zisk a platební schopnost
‒ zdroje financování vlastní a cizí
‒ vypočítá rentabilitu, obrátku peněz
‒ cash-flow
‒ sestaví platební kalendář
‒ ekonomická analýza
‒ vysvětlí podstatu cash flow
‒ finanční leasing
‒ interpretuje výsledky ekonomických
analýz
‒ provede výpočty časové hodnoty
peněz
‒ na příkladu ukáže protikladnost
výnosu a rizika
‒ účtuje finanční leasing, pohyb na
kapitálových účtech, tvorbu a
čerpání rezerv
‒ sestaví předběžnou kalkulaci úplných Kalkulace
nákladů přirážkovou metodou
‒ kalkulační vzorec
‒ srovná údaje předběžné a výsledné
‒ druhy kalkulací
kalkulace
‒ kalkulační techniky
‒ sestaví kalkulaci s neúplnými náklady
‒ doporučí na základě výsledky
kalkulací případné přijetí zakázky a
vhodnou výši ceny
‒ přebere údaje z kalkulace do rozpočtu
‒ sestaví jednoduchý rozpočet
‒ sestaví jednoduchou cenovou
kalkulaci u výrobku
‒ porovná kalkulace u různých výrobců
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‒ na příkladu popíše základní způsoby
získávání zaměstnanců
‒ určí kriteria pro výběr zaměstnanců
‒ charakterizuje jednotlivé metody
hodnocení zaměstnanců
‒ orientuje se v zákonné úpravě
mzdových předpisů
‒ na příkladech posoudí vhodnost
použitých forem mzdy
‒ vyhotoví doklad pro účtování mezd
‒ odliší a sestaví pracovní smlouvu a
dohody o pracích konaných mimo
hlavní pracovní poměr z hlediska
mzdy, pojištění a daně z příjmů
‒ vypočte plánovanou produktivitu
práce na jednoho pracovníka
‒ vypočte, kolik pracovního času se
spotřebuje k provedení konkrétní
výrobní operace
‒ vypočte využitelný fond pracovní
doby dělníka
‒ vypočte průměrný evidenční počet
dělníků
‒ sestaví zúčtovací a výplatní listinu
‒ vypočítá reálnou mzdu
‒ provede jednoduché propočty při
sestavení plánu a kontrole jeho plnění
‒ navrhne jednoduchou organizační
strukturu firmy
‒ na příkladu popíše rozhodovací
metody
‒ na vzorovém příkladu provede
kontrolní činnosti a navrhne případná
opatření
‒ zpracuje obchodní dopis na PC a
odešle ho pomocí dostupné
komunikační techniky
‒ pracuje s komunikační technikou
‒ rozliší internet a intranet
‒ popíše základní principy
elektronického obchodování
‒ orientuje se v E-learningu

Personální činnost podniku
‒ získávání a výběr pracovníků
‒ zákoník práce
‒ produktivita práce
‒ výkonové normy
‒ fond pracovní doby
‒ plánované počty pracovníků
‒ hodnocení a odměňování zaměstnanců

Management
‒ plánování
‒ organizování
‒ vedení
‒ kontrola
‒ komunikace

Elektronická komunikace a komunikační
technika
‒ vyřizování korespondence na PC
‒ MS Outlook
‒ E-mail
‒ elektronický podpis
‒ internet a intranet
‒ webové stránky
‒ elektronické obchodování
‒ fax
‒ scaner
‒ E-learning
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